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1. Inleiding 
 

In Mei en December 2017 heeft de Raad van de Gemeente Peel en Maas respectievelijk haar 
Kaderstellingen “Sociaal domein” en  “Ruimte en Economie” vastgesteld. In April 2019 heeft  de raad 
vervolgens het uitgewerkte thema “Wonen” binnen deze kaderstellingen ook vastgesteld.   
Dit beleidsplan geeft uitgangspunten voor de omgevingsvisie, de woningbouwprogrammering en de 
aanpak voor de (woon)transformatie in bestaande kernen. Het document roept op tot het opstarten van 
een gesprek met de verschillende kernen en netwerkpartners met als doel: bewustwording van het 
(woon)vraagstuk in de lokale gemeenschappen. 
De inhoud van dit rapport is de verantwoordelijkheid van de kernen Kessel en Kessel-Eik, c.q.de beide 
Dorpsoverleggen.  
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het stellen van kaders en het initiëren en (financieel) 
faciliteren van het gesprek met de gemeenschappen (type 3/ blauw-project). De opgave waar we voor 
staan kan worden samengevat als: vitaliteit en leefbaarheid voor de kernen nu en in de toekomst. 
 
In gesprekken met gemeenschappen en netwerkpartners is vastgesteld dat er grote behoefte is aan het 
nemen van concrete stappen richting uitvoering, met name de woningbouwprogrammering en het hierbij 
behorende uitvoeringsplan. 
 
In het coalitieakkoord 2018-2022 “Geef de ruimte…” wordt een toekomstbestendige woningvoorraad met 
groeimogelijkheden als voorwaarde genoemd om het goede leven in Peel en Maas met elkaar verder te 
brengen. De Coalitie wil ruimte geven aan plannen die een oplossing bieden voor de huidige tekorten op 
de woningmarkt. De woningbouw wordt alle ruimte geboden om zo snel mogelijk in het huidige tekort te 
voorzien. Hierbij zullen concrete woonvragen vanuit de kernen het vertrekpunt zijn. Kleine kernen wordt 
de mogelijkheid geboden te voorzien in de woonbehoefte van met name de eigen inwoners. Voor de 
invulling hiervan wil de gemeente niet alleen in gesprek met de gemeenschappen maar ook met haar 
netwerkpartners (woningcorporaties, ontwikkelaars, huurdersverenigingen, zorgpartijen etc.). 
 
De Dorpsoverleggen willen deze handreiking oppakken en een intermediair zijn in dit proces, om hierdoor 
een brug te maken tussen gemeenschap en gemeente. Daarvoor zijn de Dorpsoverleggen van  Kessel en 
Kessel Eik een pilot gestart om ervaring op te doen in dit proces, maar ook om inhoud en invulling te 
geven aan de bovengenoemde uitgangspunten en doelstellingen. 
 
Het onderzoek naar de afstemming tussen woningvraag en –aanbod is reeds één van de projecten uit het 
in 2016 opgestelde Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 en de nieuwe Dorpsambitie 2019-2022 van 
Kessel Eik. Het project is als een fysiek/ sociaal project gedefinieerd, aangestuurd (voorzitterschap) en 
gefinancierd vanuit de Gemeente Peel en Maas  (type 3/ blauw project). 
Opgemerkt dient te worden dat de Gemeente zelf ook nog een gemeente breed marktonderzoek gaat 
uitvoeren waarin dit rapport een plaats zal krijgen. 
 
Leeswijzer: 
In dit rapport worden de resultaten van dit pilotonderzoek weergegeven. Er is voor gekozen om te starten 
met een korte inleiding en daarna een samenvatting, met een beschrijving van de belangrijkste 
aanbevelingen en conclusies. 
De onderbouwing van deze aanbevelingen is terug te lezen in de volgende hoofdstukken, waarin de 
achtergrond van het thema “Wonen”, de werkwijze en conclusies worden beschreven.  
De concrete uitwerking van de conclusies is terug te vinden in een negental bijlagen.  
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2. Samenvatting met aanbevelingen 
 
De Dorpsoverleggen van Kessel en Kessel Eik hebben samen met de Zuyd Hogeschool en de 
Woningstichting Antares een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de kaderstelling “Vitaal wonen” in 
Peel en Maas. Het gaat hierbij om een fysiek/ sociaal project aangestuurd (voorzitterschap) en 
gefinancierd vanuit de gemeente (type 3/ blauw project). 
 

Er is geprobeerd alle facetten van het vitaal wonen te belichten. Van “wonen duurzaam in balans” tot 

“zorgen voor elkaar”. Dit is onderzocht voor de periode 2018-2030.  

 

Aan de hand van deskresearch en bevragen van experts is de huidige situatie in kaart gebracht. Voor 

de gewenste situatie is gekozen voor het interviewen van vertegenwoordiging van de burgers van 

Kessel en Kessel Eik. Voor de interviews zijn interviewguides opgesteld voor 4 verschillende 

leeftijdscategorieën  (persona’s).  Iedere persona vertegenwoordigt een categorie burgers met een 

bepaalde leeftijd, met bijbehorende behoeften aan betekenisvol handelen en dus ook wonen. 

 

Door de economische groei is het aantal arbeidsmigranten toegenomen. Dit in combinatie met de 

vestiging van statushouders zal zeker leiden tot een beperking van de bevolkingskrimp.  

 

Op basis van de uitgangspunten van wonen en de resultaten van het onderzoek, worden verschillende 
aanbevelingen gedaan. Eerst worden de aanbevelingen beschreven die aansluiten bij het gemeentelijk 
beleidsthema ‘wonen duurzaam in balans’ en aansluitend de aanbevelingen in het kader van de 
beleidsthema’s ‘Zorgen voor elkaar’, ‘Wonen op de juiste plek’ en ‘Klimaat adaptief en energieneutraal 
wonen’. 
 

2.1. Samenvatting conclusies  
In dit hoofdstuk zijn de conclusies uit het rapport beschreven. Deze  conclusies komen voort uit : 

1. Dorpsenquête en Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 (zie par. 5.1 en bijlage 5) 

2. Ambitieplan Kessel-Eik 2019-2022 (zie par. 5.2 en bijlage 6) 

3. Inventarisatie huidige en gewenste situatie vanuit demografische- en maatschappelijke 

ontwikkelingen (zie par. 5.3. en bijlage 4) 

4. Behoeftepeiling onder vier leeftijdscategorieën (persona’s) (zie par.5.4 en bijlage 7)  

 

Hieronder de belangrijkste conclusies, die hebben geleid tot aanbevelingen:  

 

Ad 3: Conclusies uit demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen (zie par. 5.3.) 

• Twee effecten hebben invloed op de woningvraag: enerzijds de verwachte demografische 

krimp (minder woningen) en anderzijds de afname van het aantal personen per huishouden 

(meer woningen) 

• Levensloopbestendige woningen kunnen het beste gecreëerd worden, door de leeftijdsgroep 

(55-65 jaar) nu te laten reageren op de demografische verschuiving. Bewustwording ontbreekt 

nog grotendeels bij deze leeftijdsgroep.  
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Ad 4: Conclusie op basis van de interviews (zie ook par. 5.4.) 

• De leeftijdsgroep “Adolescenten” blijft het liefste nog bij hun ouders wonen 

• De leeftijdsgroep “Vroeg volwassenen” is nog niet echt bezig met het zoeken naar een 

grotere/andere woning 

• De leeftijdsgroep “Middelbare volwassenen” geeft aan bij voorkeur binnen Kessel te willen 

verhuizen, indien er een groter huis beschikbaar komt 

• De Leeftijdsgroep “Late volwassenen/ ouderen” geven aan dat ze, indien mogelijk, willen 

verhuizen naar een kleinere woning in de eigen dorpskern en deze willen huren of kopen. Men 

staat open voor een mix van seniorenwoningen met starters- of eengezinswoningen. 

 

 

2.2 Aanbevelingen in het kader van ‘Wonen duurzaam in balans’  

In het verlengde van boven genoemde conclusies zijn onderstaande aanbevelingen te maken:  

 

• Onderzoeken van de kansrijkheid van de gemelde bouwkavels (zie bijlage 4+8) 

o Locaties  in Kessel waarmee inwoners zich gemeld hebben, met aanduiding van de 

door hun beoogde woningtypen: 

▪ 5-20   Een- of meer persoonsappartementen  

▪    6     Starters woningen 

▪    8     Half vrijstaande woningen  

▪ 18-20 Vrijstaande woningen 

▪ 20-35 Levensloopbestendige senioren woningen  

o Locaties in Kessel-Eik  waarmee inwoners zich gemeld hebben, met aanduiding van de 

door hun beoogde woningtypen:  

▪ 8-10  Half- of vrijstaande woningen 

▪ 5-6    Half vrijstaande, al of niet senioren, woningen 

• Medewerking verlenen vanuit de gemeente aan de kwestie ”hoogspanningsmasten”. Dit is een 

kwestie die al jaren duurt. Diverse partijen, incl. de gemeente, zijn hier momenteel  actief mee 

bezig. (zie hoofdstuk 5) 

• Nader onderzoeken, bij voorkeur door Antares, of het combineren van jong en oud een 

realistische en gewenste optie is qua woonsituatie.   

• Gebruik maken van de ervaringen vanuit Horst aan de Maas en Zuyd Hogeschool, in het kader 

van een RAAK-MKB-project, in het kader van levensloopbestendig wonen  

(www. levensloopbestendigwonenlimburg.nl/raak-project-levensloopbestendig-wonen/) 
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2.3 Aanbevelingen in het kader van ‘Zorgen voor elkaar’, ‘Wonen op de juiste plek’ en 

‘Klimaat adaptief en energieneutraal’  

Uit interviews die door studenten van de Zuyd Hogeschool zijn uitgevoerd komen de volgende 

aanbevelingen: 

 

• Het thema ‘Wonen’ plaatsen in een breder integraal perspectief gericht op individuele 

participatie, burgerparticipatie, zelfsturing en/of overheidsparticipatie; combinatie van 

leefbaarheid, huisvesting, ruimtelijke ordening, maatschappelijke ondersteuning (MO) en 

gemeenschapsontwikkeling (GO). Momenteel kost het de Dorpsoverleggen veel energie om te 

achterhalen  welke beleidsmedewerker verantwoordelijk is. Eén vaste beleidsmedewerker per 

kern als aanspreekpersoon, is aan te bevelen.  Ook hier zullen we moeten aansluiten bij de 

uitgangspunten zoals die in de  Woonvisie van de gemeente Peel en Maas zijn benoemd (zie 

bijlage 1) 

• Faciliteren en positioneren van het Dorpsoverleg door de gemeente is noodzakelijk en 

gewenst. Het Dorpsoverleg van Kessel is momenteel bezig met het herijken van hun strategie, 

tactiek en de bijbehorende operationalisatie (zie ook bijlage 5) 

• Het waarmaken van het in 2016 geratificeerde VN verdrag voor mensen met een 

functiebeperking, door ook aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de 

(woon)omgeving (zie ook hoofdstuk 3)  

• Oog hebben voor en aandacht besteden aan het doen-vermogen volgens het recent 

verschenen WRR rapport ‘weten is nog geen doen, een realistische kijk op redzaamheid’ door 

burgerinitiatieven en marktpartijen te ondersteunen en faciliteren als gemeente  

• Verder in kaart brengen van de huidige- en gewenste voorzieningen voor groepen inwoners in 

een kwetsbare positie, bijvoorbeeld  inwoners met dementie. Dit bij voorkeur aan de hand van 

de arrangementenwaaier. Dit kan een sociale kaart zijn.  (zie ook bijlage 9) 

• Bij behoeftepeilingen en het bepalen van strategieën uitgaan van verschillen per 

leeftijdscategorie (persona’s)   
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2.4 Aanbevelingen ten aanzien van brede implementatie van de gekozen methodiek 

Over de gekozen onderzoeksmethodiek doet de werkgroep de volgende aanbevelingen: 

 

• Gekozen aanpak (zie bijlage 2 ) is als zinvol ervaren. Het ging hierbij om zowel het 

inventariseren en analyseren van de huidige als de gewenste situatie. Dit door het verzamelen 

van informatie middels deskresearch en interviewen van stakeholders en inwoners, ten 

aanzien van:  

o Demografische gegevens 

o Maatschappelijke ontwikkelingen 

o Woonvisie van gemeente en dorpsoverleggen 

o Meningen/ervaringen van inwoners vanuit vier verschillende leeftijdscategorieën 

(persona’s) 

• Vanuit een positieve ervaring met de gekozen methodiek in het kader van de behoeftepeiling, 

is het aan te bevelen om ook tijdens andere behoeftepeilingen van deze methodiek gebruik te 

maken (zie hoofdstuk 4 en bijlage 3). Hierbij gaat het om:  

o Semigestructureerde groepsinterviews, met 4-6 inwoners die elkaar kennen en 

behoren tot dezelfde leeftijdscategorie/persona 

o In een bekende en vertrouwde eigen omgeving, bv.  eigen (keuken)tafel of eigen 

(vergader)tafel 

o Gebruik maken van een interviewguide met een beperkt aantal topics en 

concretiseringsvragen naar argumenten en voorbeelden 

• De kwaliteit van de methodiek vergroten door de volgende verbeteringen door te voeren: 

o Ruim tijd nemen voor het plannen van interviews, zodat een noodzakelijke kwantiteit 

bereikt kan worden en hierdoor ook een kwalitatieve verzadiging van informatie 

bereikt kan worden. Nu zijn de conclusies en aanbevelingen gebaseerd op een beperkt 

aantal participanten en onduidelijk is of de gewenste verzadiging wel is bereikt.  

o Nog meer aansluiten bij bestaande overlegmomenten of ontmoetingen zoals 

sportverenigingen 

o Aandacht besteden aan positieve gespreksvoering (vaardigheidsniveau) 

o Zo nodig inzetten van een communicatie-instrument gebaseerd op game-elementen, 

waardoor de betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de participanten 

positief zal worden beïnvloed (een dergelijk instrument is recent ontwikkeld voor de 

Dorpsoverleg Kessel).   
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3. Uitgangspunten Wonen 
 

3.1 Woonvisie Peel en Maas 
Omdat het hierbij gaat om een onderzoek voor de gemeente Peel en Maas, is in eerste instantie de 
woonvisie van de gemeente als uitgangspunt genomen. Deze uitgangspunten in deze, door de raad in 
April 2019, vastgestelde visie zijn: 
 
1. Wonen duurzaam in balans 
2. Zorgen voor elkaar 
3. Wonen op de juiste plek 
4. Klimaat adaptief en energieneutraal wonen 
Een uitgebreidere uitwerking is terug te lezen in bijlage 1.  
 
In het kader van de WMO wordt in de gemeente Peel en Maas gebruik gemaakt van een 
arrangementenwaaier.  

 
 
In deze arrangementenwaaier is ‘wonen’ één van de levensdomeinen. Vanuit vitaliteit en leefbaarheid in 
relatie tot het levensdomein ‘wonen’, is het in het kader van beleidsontwikkeling essentieel om de 
verschillende levensdomeinen integraal te bekijken en niet afzonderlijk.  
Dit mede gezien vanuit de individuele maatschappelijke ondersteuning (MO) als ook de populatiegerichte 
gemeenschapsontwikkeling (GO). Beide beleidsterreinen hebben een link met het transformatieproces 
richting participatiesamenleving. Het proces waar de gemeente Peel en Maas vanuit Zelfsturing 1, 2 en 
3.0, al ruim 15 jaar mee bezig is. 
 

3.2 Wonen in het perspectief van participeren  
In het verlengde van het transformatieproces richting participatiesamenleving, wordt tijdens het 
onderzoek het thema ‘wonen’ ook expliciet bekeken vanuit het participeren van inwoners. Enerzijds om 
als individuele inwoner mee te kunnen en mogen doen, maar ook vanuit het perspectief van het 
participeren van de inwoners als vitale zelfsturende gemeenschap. Wonen moet gezien worden vanuit de 
fysieke kant, maar zeker ook vanuit de sociale- en economische kant. De vier thema’s van het 
gemeentelijk beleid geven expliciet ruimte, om het thema ‘wonen’ breed en integraal te bekijken.  
 
Voor de individuele inwoners gaat het enerzijds om de kwaliteit en kwantiteit van de stenen en 
levensloopbestendigheid van de woningen, maar anderzijds ook om de woonomgeving. Hierbij gaat het 
met name om de aanwezigheid van voorzieningen, sociale netwerken en de toegankelijkheid van de 
fysieke woonomgeving. Actueel is de aanwezigheid van voorzieningen voor inwoners met een dementie. 
Ook deze groep inwoners willen/moeten we zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten leven en 
wonen.   
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Participeren heeft alles te maken met het inclusief mee laten doen van alle inwoners. Sinds juli 2016 
kunnen inwoners van Nederland rechten ontlenen aan het VN verdrag voor mensen met een 
functiebeperking. In 2016 is het verdrag geratificeerd en moeten overheden erop toezien dat de 
openbare gebouwen en openbare ruimten toegankelijk zijn voor iedereen. Dit om discriminatie te 
voorkomen. Dus ook voor de inwoners die niet/slechter kunnen zien, horen, bewegen, onthouden, lezen, 
rekenen, minder energie hebben, drukker zijn of minder sociaal vaardig zijn. Dit verdrag geeft geen recht 
op een woning, maar wel op een toegankelijke woonomgeving. Dit verdrag verplicht daarom ook 
gemeenten om beleid te maken richting het realiseren van een toegankelijke inclusieve woonomgeving 
voor alle inwoners. 
 
Om het beleid van de gemeente goed te laten aansluiten op de woonbehoeften van de inwoners, is het 
goed om deze behoeften te bekijken vanuit het handelen van inwoners. Het handelen moet gezien 
worden als een voorwaarde om te kunnen mee doen (participeren). Vanuit Occupational Science is 
bekend dat de mens per definitie een handelend wezen is. Het handelen geeft betekenis aan het leven en 
heeft invloed op gezondheid en welzijn. Dit handelen ontstaat door interactie tussen de persoon, zijn 
omgeving en de activiteiten. In het kader van deze interactie, zien we dat de persoon eisen stelt aan de 
omgeving en visa versa. Deze wetenschap over het handelen heeft de ergotherapie als kerndomein 
gedefinieerd.  
 
Vanuit het VN verdrag moet dus in eerste instantie de (woon)omgeving worden aangepast aan de 
personen (inwoners), en moeten pas in tweede instantie individuele maatwerkvoorzieningen worden 
ingezet. Bij het bepalen en selecteren van de meest adequate oplossingsstrategieën moet het kunnen/ 
willen en moeten/mogen handelen uitgangspunt zijn. Het moeten/mogen wordt bepaald door de 
vitaliteit en leefbaarheid van de(woon)omgeving, terwijl het willen/kunnen door de vaardigheden en 
attitude van de inwoners wordt bepaald.  Hierbij moet de invloed van het levensverhaal van de inwoners 
en de dorpen niet worden vergeten.  
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Het kunnen handelen vraagt om doen-vermogen (in actie komen), naast het denk-vermogen. Dit 

wordt expliciet benoemd in het recent verschenen rapport van de Wetenschappelijk Raad van het 

Regeringsbeleid: ‘Weten is nog geen doen, een realistische kijk op redzaamheid”.  

 

 
 
Er wordt vanuit beleid te eenvoudig uitgegaan van het feit dat het bedacht beleid eenvoudig kan worden 
uitgevoerd.  Hier blijken meer haken en ogen aan te zitten. Dit gegeven moet ook worden meegenomen 
in de implementatie van de aanbevelingen, die voortkomen uit dit onderzoek. Gedacht kan worden aan 
concrete ondersteuning bij het operationaliseren van de aanbevelingen en het faciliteren en positioneren 
van het Dorpsoverleg. Het Dorpsoverleg Kessel is momenteel bezig met het herijken van haar strategie, 
tactiek en bijbehorende operationalisatie.   
 
Omdat het betekenisvol handelen en ook het doen-vermogen verschillend is per leeftijdscategorie, zijn op 
basis van deze verschillen, vier leeftijdscategorieën bepaald voor dit onderzoek. Deze verdeling is 
gebaseerd op de verschillen qua levensfase. Iedere leeftijdscategorie staat voor een persona.  
Dit heeft geresulteerd in de volgende 4 persona’s, te weten: adolescentie, jonge volwassenen, middelbare 
volwassen en ouderen. Hiervoor is gekozen omdat naar alle waarschijnlijk voor de verschillende 
leeftijdscategorieën andere behoeften gelden. Dit omdat het handelen een andere betekenis krijgt 
gedurende het leven.   
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Bij de Adolescentie (12-18) staat de eigen ontwikkeling centraal. Het handelen in alle levensdomeinen 
is gericht op het opdoen van ervaringen in het kader van zowel de motorische-, sensorische-, 
cognitieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling.  
 
Tijdens de Vroege volwassenheid (18 -35) staat het betekenisvol handelen in het teken van het zorgen 
voor een adequate eigen leef- en woonomgeving, zorgen voor het stichten van een gezin, zorgen voor 
eigen levensonderhoud en zorgen voor de eigen kinderen. 
 
De Middelbare volwassenheid (36-65) kenmerkt zich door hetzelfde betekenisvol handelen als de 
vroege volwassenheid. Dit  wel met één verschil, dat het zorgen voor de eigen kinderen vaak 
plaatsmaakt voor het zorgen voor de ouders. 
 
Gedurende de Late volwassenheid (65+) blijft het zorgen voor ouders meestal actueel. Maar ook komt er 
ruimte voor het zorgen voor anderen in het algemeen, tot het moment dat iemand zelf zorg nodig heeft.   
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4. Werkwijze 
 

4.1. Samenstelling werkgroep 
Het onderzoek in de kernen Kessel en Kessel Eik werd uitgevoerd in opdracht van de Gemeente en de 
gezamenlijke Dorpsoverleggen van beide kernen, ondersteund door de Zuyd Hogeschool en de 
Woningstichting Antares. 
Voor de procesondersteuning werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit: 
Thijs van Lier,    voorzitter,  namens de Gemeente Peel en Maas 
Ger de Vlieger,    vicevoorzitter,  namens het Dorpsoverleg Kessel 
Henk Nellen,    vicevoorzitter,  namens het Dorpsoverleg Kessel-Eik 
Francien Limpens,  werkgroep lid, namens de Gemeente Peel en Maas 
Marlou Driessen,  werkgroep lid, begeleider, namens Zuyd Hogeschool 
Debby van Gerven,   werkgroep lid,  namens Woningstichting Antares 
Studenten ergotherapie werkgroep lid,  uitvoerders, vanuit  Zuyd Hogeschool 

 
Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat alle leden van de werkgroep ook een uitvoerende taak hebben, 
naast hun coördinerende verantwoordelijkheden. De uitvoering werd verzorgd door studenten 
ergotherapie van Zuyd Hogeschool onder begeleiding van docent Marlou Driessen. Zo nodig zijn relevante 
sleutelfiguren betrokken als adviseur. Tijdens het onderzoek is een vertegenwoordiging van de burgers 
van zowel Kessel als Kessel Eik geraadpleegd. De eindrapportage is een verantwoording van de gehele 
werkgroep, op basis van een voorzet van Ger de Vlieger en Marlou Driessen.  

 

4.2. Opdracht voor de werkgroep 
De werkgroep kreeg de opdracht om te komen met conclusies en aanbevelingen naar de gemeente 
ten aanzien van de “Vitaliteit en leefbaarheid in relatie tot het Thema Wonen in Kessel en Kessel Eik”. 
Hiervoor werden zowel de huidige als de gewenste situatie in kaart gebracht, waarbij zoveel mogelijk 
gebruik is gemaakt van bestaande informatie, die bekend is bij de Gemeente of andere partijen. 
Aansluitend werd de verkregen informatie geanalyseerd om tot conclusies en aanbevelingen te kunnen 
komen. De concrete activiteiten die tijdens het onderzoek werden uitgevoerd, zijn terug te vinden in 
bijlage 2.  
 

4.3. Behoeftepeiling vitaal wonen naar leeftijdsgroep (Zuyd Hogeschool, 2018) 
Studenten van Zuyd Hogeschool hebben een woonbehoeftepeiling gedaan in beide kernen. Deze 

peiling is gedaan onder de vier verschillende leeftijdscategorieën (persona’s).  

Er is gekozen voor groeps-interviews met kleine groepen inwoners die elkaar kennen. De interviews 

vinden plaats aan een eigen (keuken)tafel  in een veilige, vertrouwde omgeving. Dit maakt het kunnen 

en willen delen van ervaringen en meningen eenvoudiger. De interviews zijn semigestructureerd 

uitgevoerd, met behulp van interviewguides. Bij alle 4 de persona’s zijn dezelfde 4 topics gebruikt als 

uitgangspunt. De topics met betrekking tot vitaal wonen binnen de behoeftepeiling zijn voortgekomen 

uit de bekende Neimed-questionair. Neimed staat bekend om haar prognoses van de toekomstige 

bevolkingsontwikkeling in Limburg en de daaraan verbonden sociaal-economische effecten. 

Er is gekozen voor de volgende 4 topics:  

• Wat betekent vitaal wonen voor jou? 

• Hoe tevreden ben je met de huidige woonsituatie? 

• Wat zijn de plannen voor de toekomst? 

• Actief burgerschap vergroten of instandhouden? 

 
De vragen ter concretisering van een topic, verschillen per persona. Deze concretiseringsvragen zijn 

verwerkt in de interviewguides (zie bijlage 3).  
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5. Conclusies  
 

5.1. Conclusies uit Dorpsenquête 2015 (Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025; zie bijlage 5 ) 
Met betrekking tot vragen in de dorpsenquête over hoe de Kesselnaar zijn of haar leefomgeving 

beleeft, kan gesteld worden dat de respondenten zeer tevreden zijn. Men heeft vertrouwen in de 

Kesselse gemeenschap en voelt zich veilig. Men is zeer tevreden over huis en haard. Alle primaire 

voorzieningen liggen op een goede afstand, de overige niet te ver met vervoer. Sociaal gezien kan een 

ruime meerderheid op familie, buurt of  vrienden rekenen en voelt zich thuis in Kessel. Er valt van alles 

te beleven in Kessel, alleen financiële dienstverlening is niet direct beschikbaar. Men is gezond en 

kwaliteit van milieu is goed te noemen met veel groen. 

 

Wat betreft het burgerschap woont men graag in een dorp en de meerderheid wil ook niet verhuizen. 

Als men wil verhuizen blijft men in hetzelfde dorp of in ieder geval de gemeente Peel en Maas. Een 

merendeel zegt in actie te komen als er voorzieningen verdwijnen en bijna de helft is of wordt actief 

als vrijwilliger 

 

5.2. Conclusies uit Ambitieplan Kessel-Eik 2019-2022 (zie bijlage 6)  
Het Dorpsoverleg Kessel-Eik herijkt elke vier jaar haar Dorpsontwikkelingsvisie ” De ambities 
van Kessel-Eik”. Hierin geeft Kessel-Eik o.a. haar uitgangspunten en visie op het thema Wonen 
en Woonomgeving. 
 
5.2.1 Wonen in Kessel-Eik 

De volgende actuele zaken zijn in het ambitiedocument benoemd: 

 

1. Woonbehoefteonderzoek Kessel en Kessel Eik. Uit de reacties van inwoners komt een 

onvrede en bezorgdheid naar voren over de jarenlange stagnatie van de woningbouw 

in Kessel Eik. Jongeren moeten als startende huishoudens noodgedwongen naar elders 

verhuizen en ouderen kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning. Dit blijkt 

overigens niet uit de interviews (par.5.4, interview vroeg volwassenen). Het vraagstuk 

wordt in de ogen van veel inwoners versterkt doordat vrijkomende huurwoningen aan 

groepen woningzoekenden van elders worden toegewezen. Om goed in beeld te 

krijgen wat de huidige en toekomstige woonbehoeften zijn, hebben de 

Dorpsoverleggen van Kessel en Kessel Eik de Hogeschool Zuyd gevraagd om een 

woonbehoefteonderzoek uit te voeren waarin ook nadrukkelijk wordt meegenomen 

de ontwikkelingen van vergrijzing, ontgroening en het zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen. 

2. Nieuwbouw. Mogelijkheden voor nieuwbouw van koop- en huurwoningen mogelijk 

maken voor verschillende groepen woningzoekenden van starters, ouderen en 

doorstromers. Geef bekendheid aan huidige bouwlocaties (Kuypershof, Locatie 

Driessen Karreweg) en ontwikkel nieuwe locaties (bouwkavels). 

3. Aanpassing bestaande woningen. Met het oog op de vergijzing is aanpassing van 

bestaande huur- en koopwoningen voor ouderen nodig. Met nieuwbouw alleen kan 

niet aan de vraag van geschikte woningen voor ouderen tegemoet gekomen worden.  
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4.  Evenwichtige woningtoewijzing huurwoningen. Door een concentratie van 

arbeidsmigranten en urgente woningzoekenden komt in sommige buurten van Kessel 

Eik de gemeenschapsvorming onder druk te staan. Gepleit wordt voor een 

toewijzingsbeleid waarin rekening wordt gehouden met een diversiteit van jonge en 

oudere huishoudens, woon- en leefstijlen en de behoefte van startende huishoudens. 

Tevens wordt aandacht gevraagd voor verwelkoming van nieuwe inwoners. Dat vraagt 

om een inspanning van de verhuurder en verenigingen in Kessel-Eik. 

 

5.2.2 Woonomgeving in Kessel-Eik 

Welke zaken lopen op dit moment? 

 

1. Ontwikkeling Maasoevers en Weerdbeemden. Door jong en oud zijn veel ideeën, 

wensen en voorstellen voor ontwikkeling van dit gebied naar voren gebracht. Door de 

werkgroep Maasoevers & Weerdbeemden is dit verwerkt in een integraal plan waarin 

is opgenomen:  

a. Verbinding Maasstraat –Maasoever asfalteren 

b. Herbouw oude kapel tot horecagelegenheid 

c. Verbouw carré-boerderij Nollissenhof tot vakantieverblijven + camping 

d. Aanleg strand- en ligweide aan de Maas 

e. Inrichting Weerdbeemden voor sport- en speelactiviteiten 

f. Inrichting Musschenberg als uitkijkpunt 

g. Aanleg van wandel- en fietsroutes. 

 

2. Herinrichting Kerkplein na renovatie gemeenschapshuis. 

a. Oplaadpunten elektrische fietsen en auto’s 

b. Dorpsentree en Waterweideweg-Karreweg verfraaien 

 

3. Verplaatsen en herinrichten speelvoorzieningen.  

Verplaatsing trapveldje/speelterrein Waterweideweg naar Mariaplein/ school. Het 

creëren van een uitdagende beweegplek of sportspeelstraat.  Aanpak speelplek 

Lindelaan/Eeseltweg. Plaatsen van banken bij Jeu de Boules-baan. 

Aanleg (educatieve) moestuin voor ouderen en kinderen. 

Natuur en Groen: schaduwplekken op Mariaplein, met behoud en versterken van 

groene omgeving rondom huis en in de kern. 
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5.3. Conclusies uit  de inventarisatie van de huidige en toekomstige situatie gezien vanuit 

demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen (Adviesbureau Etil 2018, zie bijlage 4) 

Onderstaande tabel geeft een overzicht voor de huishoudensprognose naar leeftijdscategorie in Kessel 

en Kessel-Eik tussen 2018 en 2030: 

 

Leeftijdscategorie 

(Jaar) 

2018 2030 Verschuiving 

Kessel Kessel-

Eik 

Kessel Kessel-

Eik 

Kessel Kessel-

Eik 

Adolescentie 

10-20 

7 1 7 1 0 0 

Vroeg volwassenen 

20-35 

155 28 166 40 +11 +12 

Middel volwassenen 

35-65 

850 179 703 145 -/-147 -/-34 

Late volwassenen 

65+ 

486 87 688 115 +202 +28 

Late volwassenen 

75+ 

220 40 360 62 +104 +22 

       

 

Uit deze tabel kunnen we concluderen dat er een enorme verschuiving ontstaat qua huishoudens 

tussen de middel – en late volwassenen leeftijdscategorie in de periode 2018 tot 2030. 

Deze verschuivingen kunnen we gemakkelijker maken door de leeftijdsgroep 55-65 jaar in de middel 

volwassenen leeftijdscategorie er op te attenderen hun woningen leeftijdsbestendig te gaan maken. 

Hierdoor kunnen we de verschuivingsproblematiek naar de volgende leeftijdscategorie voor (45-50)% 

oplossen. In bovenstaande tabel wordt dit aangegeven met pijlen vanuit de respectievelijke 

leeftijdscategorieën. 

 

Samenvattend zien wij over de periode 2018-2030. 

Demografie: 

• Een bevolkingskrimp van bijna 4%, die gedeeltelijk genivelleerd wordt door influx van 

arbeidsmigranten en statushouders 

• Er vindt een stevige ontgroening plaats (-14%, inwoners jonger dan 50 jaar) en een 

verontrustende vergrijzing (+36%, inwoners ouder dan 65 jaar/ leeftijdscategorie “Late 

volwassenen”) 

Type woningen en bewoners: 

• Van alle 2103 woningen in beide kernen is meer dan 68% een koopwoning 

• 80% van de woningen zijn vrijstaand- of twee-onder-een-kap woning  

• 70% van de bevolking woont al langer dan 25 jaar in Kessel  

• Slechts 3,7% van alle woningen staat te huur of is te koop (2018) 

• 90% van alle woningen zijn gebouwd vóór 2000 

• De Woningstichting Antares heeft ruim 20% van alle woningen in bezit 

• In Kessel zijn alleen levensloopbestendige woningen in De Merwijck en het Hof van Kessel 

(<3% van de woningen) 
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Leef- en woonomgeving op basis van Dorps enquête (2015)  

• 80% van de inwoners zijn zeer tevreden met hun directe woon- en leefomgeving 

• Over de primaire zorg- en welzijnsvoorzieningen is men zeer tevreden 

• Het behouden van lokale voorzieningen zijn belangrijk tot zeer belangrijk  

• Een meerderheid was in 2015 nog tevreden met de verkeerssituatie in Kessel 

Burgerschap: 

• Bijna 38% van de bevolking draagt als vrijwilliger bij aan een leefbare en toekomstbestendige 

kern 

Migratie/ verhuizingen: 

• In de periode 2010-2015 hebben binnen en naar Kessel gemiddeld 25-30 verhuizingen per jaar 

plaatsgevonden 

Woningbehoeften: 

• Adviesbureau Etil (2018) geeft aan dat er tussen 2018 en 2030 in Kessel behoefte is aan 66 

woningen en in Kessel-Eik 6 woningen (zie bijlage 4) 

• Twee effecten hebben invloed op de woningvraag: enerzijds de verwachte demografische 

krimp (minder woningen) en anderzijds de afname van het aantal personen per huishouden 

(meer woningen) 

• Levensloopbestendige woningen kunnen het beste gecreëerd worden, door de leeftijdsgroep 

(55-65 jaar) nu te laten reageren op de demografische verschuiving. Bewustwording ontbreekt 

nog grotendeels bij deze leeftijdsgroep.  

• Conclusie op basis van de interviews (zie ook par. 5.3.) 

o De leeftijdsgroep “Adolescenten” blijft het liefste nog bij hun ouders wonen 

o De leeftijdsgroep “Vroeg volwassenen”, die hun eerste huis bezitten, is nog niet echt 

bezig met het zoeken naar een grotere/andere woning 

o De leeftijdsgroep “Middelbare volwassenen” geeft aan bij voorkeur binnen Kessel te 

willen verhuizen, indien er een groter huis beschikbaar komt 

o De Leeftijdsgroep “Late volwassenen/ ouderen” geven aan dat ze, indien mogelijk, 

willen verhuizen naar een kleinere woning in de eigen dorpskern en deze willen huren 

of kopen. Men staat open voor een mix van seniorenwoningen met starters- of 

eengezinswoningen. 

 

Bouwlocaties, met mogelijk type woning en aantallen die burgers  bij het Dorpsoverleg hebben gemeld 

(Deze moeten op haalbaarheid en realiteit door de Gemeente getoetst worden !): 

• Inbreidingsplaatsen in Kessel: 

o 5-20   Een- of meer persoonsappartementen  

o    6     Starters woningen 

o    8     Half vrijstaande woningen  

o 21-23 Vrijstaande woningen 

o 20-35 Levensloopbestendige senioren woningen  

• En in Kessel-Eik: 

o 8-10  Half- of vrijstaande woningen 

o 5-6    Half vrijstaande, al of niet senioren woningen 
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5.4. Conclusies uit behoeftepeiling naar leeftijdscategorie  

(interviews studenten Zuyd Hogeschool 2018, zie bijlage 7)) 

Door alle persona’s wordt aangegeven dat ze allen open staan voor een mix tussen ouderen en 

startende/jonge gezinnen. Vrijwel iedere leeftijdscategorie geeft dit aan en vindt dit positief voor de 

cohesie. Zo kan de oudere op de jongere generatie letten en de jongere op de oudere. Het stukje 

mantelzorg/ burgerzorgen kan zo bevorderd worden.  

Adolescentie: 
De geïnterviewde  deelnemers geven aan nog niet te weten wat en waar zij willen gaan studeren. Wel 

geven zij aan ergens in Venlo, Brabant of het Zuiden te willen studeren. Dit zodat ze niet op kamers 

hoeven. Hun voorkeur gaat er naar uit om thuis te blijven wonen. Verder geven zij aan naar Kessel en 

Kessel-Eik te willen terugkeren, mits hier een woning te huur of te koop is. 

Vroeg volwassenen: 

De geïnterviewde vroeg volwassenen hebben allen een baan of studeren. Zij wonen allemaal nog in 

Kessel. Het stukje duurzaamheid van hun woning hebben sommigen al gerealiseerd. Maar men gaf aan 

dat hiervoor een flink budget nodig is. Anderen zijn hier nog niet specifiek mee bezig geweest. Zij 

geven ook aan dat het financiële plaatje niet altijd duidelijk is en hierover meer informatie vanuit de 

gemeente mag komen. Geen van allen wil op dit moment nog een (vervolg) studie doen. Zij hopen ooit 

groter te kunnen gaan wonen, mits daar natuurlijk meer plek voor vrij komt. Zij zeggen dat er nu geen 

markt is. Als er nu een huis te koop staat, bieden ze allen tegelijk op hetzelfde huis. Als ze geen huis 

vinden betreuren ze dit erg omdat ze dan het dorp moeten verlaten.  

 

Middelbare volwassenheid: 
De geïnterviewde middelbare volwassenen zien nu nog geen reden om te verhuizen. Bij  twee 

deelnemers was deze wens er wel om groter te gaan wonen. Gezinsuitbreiding en meer ruimte dan de 

huidige woning waren hier de drijfveer. Echter er komt nagenoeg niets op de markt waarmee deze 

wens in vervulling kan gaan. Andere hebben geen verhuisplannen meer, vinden dat ze goed zitten en 

gaan ook niet meer buiten Kessel of Kessel-Eik verhuizen. Zij zeggen zelf dat ze zien dat de oudere 

generatie ook binnen Kessel blijft en wanneer iemand zorg nodig heeft deze wordt geplaatst buiten 

Kessel. Zij vinden dat diegene dan juist nog eenzamer kan gaan worden, daar niet iedereen hen dan 

kan bezoeken omdat ze vaak zelf ook op leeftijd zijn. Als je in hetzelfde dorp blijft wonen, kun je sneller 

en geregeld bij een ander op bezoek gaan. Zij vinden het dan ook jammer dat er geen 24 uurs zorg 

meer bestaat. Daarnaast is er ook geen optie voor ouderen met partner. Het aantal aanleunwoningen 

is aan de krappe kant.  

In Kessel Eik is men zeer tevreden over de rustige en natuurlijke omgeving. De voorzieningen worden 

niet gemist, omdat men met de auto snel in Kessel (verenigingen) of Panningen is (winkels). Wel werd 

specifiek voor Kessel Eik de hoogspanningsmast als groot struikelblok genoemd, voor wat betreft 

woongenot en mogelijkheden om te kopen en verkopen. Deze kwestie speelt al ruim 10 jaar en wordt 

momenteel vanuit verschillende geledingen bij de gemeente als zeer urgent aangekaart.  De gemeente 

is hierbij aan zet. Ook de verkeersveiligheid mag aandacht krijgen, i.v.m. de grote verkeersdrukte 

vanuit de bedrijven. Er wordt hard gereden door vrachtwagens, zeker op plaatsen waar geen trottoirs 

of fietspaden zijn.  Dit is ook een aandachtspunt in het Ambitieplan 2019-2022 van Kessel Eik (zie 

bijlage 6 ). Als derde punt wordt de disbalans genoemd in de sociale huurwoningen. Momenteel 

komen hier steeds meer statushouders of andere gezinnen te wonen met een rugzak. Dit heeft veel 

invloed op de kwaliteit die nog kan worden geleverd op de basisschool. Daarnaast is er nog te weinig 

te doen voor jong en oud in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, of is dit onvoldoende bekend.   
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Late volwassenheid/ouderen: 

De oudere generatie leeft van dag tot dag, zij wachten de toekomst rustig af. Je weet toch niet wat je 

over een maand hebt of hoe die uitziet. Anderen denken weer liever niet aan de toekomst aangezien 

ze hier negatieve gedachten van krijgen. Het belangrijkste vindt men dat ze in Kessel kunnen blijven 

wonen. Men hoopt nog zeker 5 à 10 jaar in zijn huidige woning te kunnen blijven. Wel hebben anderen 

ook al gekeken naar kleinere woningen in het dorp. Echter is er niet veel mogelijk binnen het dorp. 

Iedereen wil verhuizen, maar dan wel binnen het dorp zelf! Dan maakt het niet uit of het een 

appartement of gelijkvloerse woning is. De meningen zijn verdeeld over huren of kopen. Men wil aan 

de verkoop van hun woning iets kunnen verdienen en niet het hele bedrag weer moeten gebruiken 

voor een nieuwe woning. Daarnaast zeggen zij dat wanneer je gaat huren, de woonlasten weer 

duurder worden omdat er nu geen hypotheek meer op de woning drukt.  
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Bronnen 
 

Grondslagen Ergotherapie 

Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025  

Ambitieplan Kessel Eik 2019-2022 

WRR 

Kadernotitie Vitaal wonen Gemeente Peel en Maas 

Arrangementenwaaier Gemeente Peel en Maas  

Adviesbureau Etil / 2018 
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Bijlage 1: Woonvisie Peel en Maas 
De uitgangspunten voor Vitaal Wonen zijn in de vastgestelde beleidsnota onderverdeeld in 4 thema’s: 
 
Wonen duurzaam in balans 
De opgave in dit thema is het huidige en nog te bouwen woningbestand in overeenstemming te brengen 
met de behoeften van morgen. Dit heeft gevolgen voor bestaande woonwijken  en voor de nieuwbouw. 
De opgave waar we voor staan moet echter voor 95% worden gerealiseerd binnen de bestaande 
woningvoorraad en maar voor 5% middels nieuwbouw. 
Om dit te bereiken zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd: 

• Bestaande woonwijken transformeren naar woningen geschikt voor ouderen en voor kleine 
huishoudens 

• Nieuw te bouwen woningen moeten geschikt zijn voor de behoefte van morgen: woningen voor 
ouderen en voor kleine huishoudens 

• Met flexibele/tijdelijke woningen inspelen op de vraag van vandaag: woningen voor jongeren en 
andere urgente doelgroepen 

• We stemmen de planvoorraad af op de behoefte, met een ambitie om instromers aan de kern te 
binden 

 
Zorgen voor elkaar 

De opgave in dit thema is ondersteuning te geven aan groepen die niet in staat zijn zelf in hun 

huisvesting te voorzien of het aanpassen van woningen om prettiger te wonen. 

Om dit te bereiken zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd: 

• Zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woonruimte beschikbaar voor instromers 

• Zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woonruimte beschikbaar voor zorgbehoevenden/ 
kwetsbare groepen 

• Het betaalbaar en beschikbaar houden van voldoende kwalitatieve woningen voor inwoners die niet 
zelf in een woning kunnen voorzien 

• Voldoende vrije sector huurwoningen voor de middeninkomens 

• Het betaalbaar houden van voldoende woningen voor jongeren 

• De zorg voor woonwagens en/of standplaatsen wordt overgedragen aan de woningcorporaties 

• Wijken worden ingericht op ontmoeten en zorgen voor elkaar. 
 
Wonen op de juiste plek 
De opgave in dit thema is de leefbaarheid in de kernen te behouden door keuzes te maken die de 
kwaliteit van deze leefbaarheid borgen en/of vergroten. Dit zal zijn effect hebben op waar wel of geen 
leegstand aanvaardbaar is. 
Om dit te bereiken zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd: 

• Wonen vindt in principe plaats in de kernen 

• Er wordt gestuurd op hergebruik boven uitbreiding en nieuwvestiging en tegelijkertijd 
zorgdragen voor hetgeen achterblijft  

 
Klimaat adaptief en energieneutraal wonen 
De opgave in dit thema is in 2050 klimaatneutraal te zijn door het opwekken van duurzame energie, 
gebruik van duurzame materialen en meer ruimte te geven aan water en groen in de woonwijken. 
Om dit te bereiken zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd: 

• De bestaande woonwijken worden klimaat adaptief gemaakt. Bij nieuwbouw wordt het goede 
voorbeeld gegeven 

• Er wordt gewerkt aan energietransitie in de bestaande woningvoorraad 

• Stimuleren van het gebruik van duurzame bouwmaterialen 



21 

 

Bijlage 2: Onderzoeksactiviteiten en opdracht voor de werkgroep 
 

 
ACTIVITEITEN 

 

1. De huidige situatie in kaart brengen 
1. demografische ontwikkelingen en zo nodig de andere ontwikkelingen horende bij de 

DESTEP en dit later vertalen naar de gevolgen hiervan op de buurten in Kessel en 
Kessel-Eik 

2. overzicht woningbestand i.s.m. woningstichting Antares en andere bestaande 
informatie over wonen, vitaliteit en leefbaarheid 

3. overzicht van oplossingsrichtingen, waarbij gedacht kan worden aan locaties, 
woningaanpassingen, "levensloopbestendig" wonen en mogelijk andere woonvormen 

2. Gewenste situatie in kaart brengen → ontwikkelen van een methode waarmee de 
woonbehoefte van de diverse categorieën inwoners in kaart kan worden gebracht. Het 
uitvoeren van deze behoeftepeiling zal gebeuren door een volgend groepje studenten. 

Overleg projectteam om inventarisatie huidige situatie en methode voor behoeftepeiling te 
bespreken 

1. Gewenste situatie in kaart brengen → uitvoeren behoeftepeiling in Kessel en Kessel-Eik 

 Overleg projectteam om resultaten behoeftepeiling te bespreken 

1. Analyseren van de doelgroep door het maken van profielschetsen van de categorieën 
inwoners in de vorm van persona's (ouderen, startende gezinnen en doorstroom)  

2. Beschrijving van de oplossingsrichtingen als producten 
3. Ordening van de geïnventariseerde gegevens in een SWOT en SHA  
4. Analyseren aan de hand van een confrontatiematrix en PMC   

Overleg projectteam om analyses te bespreken 

1. Beschrijving van de methodiek  
2. Conclusies gericht op  Kessel en Kessel-Eik  
3. Aanbevelingen voor brede implementatie 

Overleg projectteam eindrapportage bespreken 
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Bijlage 3: Interviewguide  
 

Adolescentie (12-18) 
 
Topic 1 Ben je bekend met het onderwerp vitaal wonen? 

- Waar denken jullie aan bij het onderwerp vitaal wonen? 

- Zie je dit al terug komen in je eigen omgeving? 

- Zou je hier later bewust bezig mee willen en/of kunnen zijn? 

Definitie vitaal wonen: VITAAL WONEN is bestand tegen iedere levensloop, d.w.z. zodanig ingericht dat 
iedereen, ongeacht hoeveel zorg zij behoeven, kan blijven wonen in een huis, complex, buurt e.d. 
doordat noodzakelijke aanpassingen eenvoudig te realiseren zijn en voorzieningen op hen afgestemd 
zijn; op een zodanige wijze ingericht dat zij kunnen blijven wonen in hun woning, wijk e.d.’  
 
Topic 2 Tevredenheid momentele woonsituatie op basis van eigen ervaringen met wonen? 

- Hoe woon je momenteel? Zou je hier iets aan willen en/of kunnen veranderen? 

- Gewenste/droomsituatie? Vb. 

- Positieve ervaringen Vb. 

- Negatieve ervaringen Vb. 

- Mis je nog bepaalde voorzieningen binnen Kessel, Kessel-Eik om het aantrekkelijk te maken 

om er te blijven wonen?(6 onderwerpen fysiek, politiek) Vb. 

Definitie leefbaarheid: LEEFBAARHEID is de momentopname van de door u als burgers ervaren 
kwaliteit van uw directe leefwereld in uw wijk/buurt/dorp/stad. Het gaat hierbij om de politieke-, 
fysieke-, sociale-, culturele-, economische- en ecologische kwaliteit. 
 
Topic 3 Plannen gericht op de toekomst 

- Wil je een vervolg studie doen? 

- Moet/wil/kun je hiervoor verhuizen op kamers? 

- Zou je uit huis willen om alleen op kamers te gaan wonen? 

- Zou je nadat je een studie hebt afgerond terug keren naar Kessel, Kessel-Eik om er te gaan 

wonen? 

 
Topic 4 Actief burgerschap (Hoe actief wil je zijn om de leefbaarheid instant te houden en te 
vergroten) 

- Wat verstaat u onder actief burgerschap 

- Wat zou je zelf willen en/of kunnen bijdragen om de leef(woon)situatie te veranderen en deze 

in stand te houden en/of vergroten (vb. wanneer zou je dat willen? Als de kwaliteit slechter is 

of als de politieke kwaliteit niet goed is) ( 6 onderwerpen er weer bij pakken) 

Definitie actief burgerschap: ACTIEF BURGERSCHAP is de momentopname waarbij u zelf 
verantwoordelijkheid neemt om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van uw leefwereld, door zelf 
initiatieven te organiseren. Bij actief burgerschap ligt het initiatief bij u en bepaalt u zelf en waarvoor u 
zich wil inzetten. Dit in maatschappelijke- (mantelzorg, vrijwilligerswerk en burenhulp), politieke- en/of 
bestuurlijke zin. 
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Vroege volwassenheid 18 -35 
 
Topic 1 Ben je bekend met het onderwerp vitaal wonen? 

- Waar denkt u aan bij het onderwerp vitaal wonen 

- Hoe ondervindt u dat het onderwerp vitaal wonen in Kessel, Kessel-Eik wordt gepresenteerd? 

- Hebt u dit momenteel doorgetrokken in uw eigen fysieke omgevingen? Vb. 

 
Topic 2 Tevredenheid momentele woonsituatie op basis van eigen ervaringen met wonen? 

- Hoe woon je momenteel? Altijd al in Peel en Maas gewoond?  

- Positieve ervaringen 

- Negatieve ervaringen 

- Zou je iets veranderen aan de situatie? Vb. 

- Is er genoeg ‘’bedrijfs’’ leven binnen Kessel of Kessel-Eik om er alles te halen wat je zoal 

dagelijks gebruikt? 

 
Topic 3 Plannen gericht op de toekomst 

- Duurzaam wonen hoe kijk je tegen dit punt aan gericht op de toekomst? Vb. 

- Wil je een vervolg studie doen?  

- Verhuisplannen? 

 
Topic 4 Actief burgerschap (Hoe actief wil je zijn om de leefbaarheid instant te houden en te 
vergroten) 

- Wat zou je zelf kunnen en/of willen bijdragen om de leef/woonsituatie instant te houden 

en/of te vergroten? Vb. 

- Vindt je dat er genoeg wordt gekeken wat de ouderen nog kunnen betekenen voor de 

leefgemeenschap? 

 

Middelbare volwassenheid 36-67 

Topic 1 Ben je bekend met het onderwerp vitaal wonen? 
- Wat versta je onder dit onderwerp? Vb. 

- Vind je dat er binnen Kessel , Kessel-Eik er genoeg aandacht wordt besteedt aan dit 

onderwerp? Hoe zie jij het terug in je dagelijks leven?  

- Heb je zelf al iets gedaan binnen je omgeving omtrent dit onderwerp? Vb. 

 
Topic 2 Tevredenheid momentele woonsituatie op basis van eigen ervaringen met wonen? 

- Hoe woon je momenteel? 

- Positieve ervaringen Vb. 

- Negatieve ervaringen Vb. 

- Gewenste situatie? Vb. 

- Is er genoeg bedrijfsleven binnen Kessel, Kessel-Eik 

 
Topic 3 Plannen gericht op de toekomst 

- Verhuizen? Wat zou hiervoor een reden kunnen zijn 

- Baan wisselen of blij met huidige situatie? 

- Ecologische woning? 
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Topic 4 Actief burgerschap (Hoe actief wil je zijn om de leefbaarheid instant te houden en te 
vergroten) 

- Wat zou je zelf kunnen en/of willen bijdragen om de leef(woon)situatie in stand te houden 

en/of te vergroten 

- Vind je dat er genoeg kracht wordt ingezet van ouderen?  

 
Late volwassenheid 67+ 
 
Topic 1 Ben je bekend met het onderwerp vitaal wonen? 

- Wat betekent dit onderwerp voor u in het huidige wonen? 

- Komt dit onderwerp terug in uw woonsituatie? 

- Vindt u dat er genoeg mogelijkheden worden gecreëerd om te kunnen blijven waar u wilt 

verblijven? 

 
Topic 2 Tevredenheid momentele woonsituatie op basis van eigen ervaringen met wonen? 

- Hoe woont u momenteel? Altijd al in Kessel, Kessel-Eik gewoond? 

- Positieve ervaringen Vb. 

- Negatieve ervaringen Vb. 

- Zou u iets veranderen aan de situatie? Vb. 

 
Topic 3 Plannen gericht op de toekomst 

- Hoe ziet u uw toekomst voor zich? 

- Verhuizen, binnen of uit het dorp? 

- Wat is voor u nog belangrijk gericht op de toekomst? 

 
Topic 4 Actief burgerschap (Hoe actief wil je zijn om de leefbaarheid instant te houden en te 
vergroten) 

- Wat zou u zelf willen en/of kunnen bijdragen om de leef(woon)situatie instant te houden 

en/of te vergroten 

- Vind u dat er genoeg wordt gekeken naar de mogelijkheden en krachten van ouderen om 

actief burgerschap te vergroten? 

. 
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Bijlage 4: Transformatie-opdracht op basis van demografische - en 
maatschappelijke ontwikkelingen  
 

Demografische ontwikkelingen in Kessel en Kessel Eik  

De komende jaren staat het bouwbeleid enerzijds sterk in het teken van de demografische krimp  en 

verschuiving van de leeftijdsopbouw in de kernen en anderzijds groei in het kader van economisch 

perspectief. 

Primos/Etil is een jaarlijkse prognose voor de bevolkings- en huishoudensontwikkeling tot 2040. De 

demografische ontwikkeling laat zich in het algemeen goed voorspellen en geeft een solide houvast bij 

beleidsvoorbereiding. De prognose van 2018 laat voor Kessel (Eik) een beperking van de krimp zien van 

1%. Dit ten gevolge van de vestiging van statushouders en arbeidsmigranten door met name de 

economische groei. 

In absolute zin zal het aantal inwoners in Kessel en Kessel Eik, dalen van 4250 (2018) naar 4085 (2030). 

In onderstaande grafiek wordt de demografische ontwikkeling voor Kessel en Kessel-Eik gegeven. Het 

aantal inwoners onder de 50 jaar neemt af met 14%, terwijl het aantal ouderen boven de 65 jaar  juist 

toeneemt met 36%. Met name de groei van het aantal 75-plussers is groot (+ 56%). Juist deze groep 

krijgt te maken met fysieke beperkingen, toenemende zorgvraag en vaak afname van  mobiliteit. 

 

 
  

In onderstaande grafiek wordt deze verschuiving in leeftijdsopbouw nog verder toegelicht. 
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Voor het “wonen” is het belangrijk te kijken naar de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Immers 

de huishoudensontwikkeling geeft een goede indicatie van de kwantitatieve woningbehoefte.  

Studenten van de HsZuyd hebben dit samen met de Woningstichting Antares verder uitgewerkt. 

 
In onderstaande grafiek hebben wij een overzicht gemaakt van de verschuiving binnen de vier 

leeftijdscategorieën tussen 2018 en 2030. 

Het belangrijkste aandachtspunt is het feit dat de late volwassenen/ouderen de enigste groep is die 

komende 10 jaar substantieel groeit (+36%): een groep die andere woonbehoefte ontwikkelt dan de 

jongere huishoudens. Denk hierbij aan toegankelijkheid en veiligheid. 

Voor de verdere uitwerking van de toekomstige woonbehoefte zullen wij ons voornamelijk op deze 

leeftijdscategorie focussen. 

 
 

Voor de hierbij behorende huishoudensprognose naar leeftijdscategorie tussen 2018 en 2030 geeft 

onderstaande tabel een overzicht: 

 

Leeftijdscategorie 

(Jaar) 

2018 2030 Verschuiving 

Kessel Kessel-

Eik 

Kessel Kessel-

Eik 

Kessel Kessel-

Eik 

Adolescentie 

10-20 

7 1 7 1 0 0 

Vroeg volwassenen 

20-35 

155 28 166 40 +11 +12 

Middel volwassenen 

35-65 

850 179 703 145 -/-147 -/-34 

Late volwassenen 

65+ 

486 87 688 115 +202 +28 

Late volwassenen 

75+ 

220 40 360 62 +104 +22 
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Uit deze tabel kunnen we concluderen dat er een enorme verschuiving ontstaat qua huishoudens 

tussen de middel – en late volwassenen leeftijdscategorie in de periode 2018 tot 2030. 

 

Deze verschuivingen kunnen we gemakkelijker maken door de leeftijdsgroep 55-65 jaar in de middel 

volwassenen leeftijdscategorie er op te attenderen hun woningen leeftijdsbestendig te gaan maken. 

Hierdoor kunnen we de verschuivingsproblematiek naar de volgende leeftijdscategorie voor (45-50)% 

oplossen. In bovenstaande tabel wordt dit aangegeven met pijlen vanuit de respectievelijke 

leeftijdscategorieën. 

 

De meest actuele cijfers van Etil (2018) laten zien dat er tussen 2018 en 2030 in Kessel een behoefte is 

aan 66 extra woningen en voor Kessel-Eik nog 6 extra woningen. Deze behoefte aan  extra woningen 

ontstaat enerzijds uit een afname van het aantal personen per huishouden tussen 2018 en 2030 (2,35 

naar 2,17 p.p.h.) en anderzijds leidt krimp juist tot een verlaagde behoefte aan woningen. 

Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 

 

Item Kessel Kessel-Eik 

Gemiddeld aantal  

p.p.h./2018 

2,33 2,45 

Gemiddeld aantal 

p.p.h./2030 

2,17 2,19 

Aantal woningen a.g.v krimp 

 

-40 -27 

Aantal woningen a.g.v. p.p.h. 

 

+106 +33 

Toename aantal woningen 2018-

2030 

+66 +6 

 

 
In de onderstaande tabellen zijn de kenmerken van de woningen in Kessel en Kessel-Eik te zien.  

 

 
(Allecijfers.nl, 2017) 
 
Aantal woningen die Antares hiervan in 2018 in bezit heeft: 
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Type woning Kessel aantal Kessel-Eik aantal 

Benedenwoning 24 3 

Bovenwoning 30 3 

Eengezinswoning 235 50 

Seniorenwoning 33 14 

Zorgwoningen 43 0 

Totaal  365(20,3%)  70 (23,3%) 

 
Samenvattend: van alle woningen in Kessel en Kessel-Eik is ruim 20% eigendom van de 
Woningstichting Antares. 
 
Tevens is onderzoek gedaan naar de verhuizing van personen binnen de kernen of naar andere kernen 
of Gemeenten.  
 
Verhuizingen van personen in de periode 2010-2015 
 

                           Naar 
 
Vanuit                

Kessel Kessel- Eik Overige kernen 
in Peel en Maas  

Andere 
gemeenten 

Kessel 143 (4,18%)  14 (0,41%)  41 (1,20%) 86 (2,51%) 

Kessel- Eik 7     (0,88%)  16 (2,01%)  12 (1,51%) 32 (4,03%) 

Overige kernen In 
Peel en Maas 

45 11   

Andere gemeenten  83 27   

 
De meeste verhuizingen naar buiten de gemeente Peel en Maas zijn naar omliggende gemeenten zoals 
Venlo, Roermond of Leudal (Gemeente Peel en Maas , 2010-2015). 
 
Verhuizingen van  huishoudens in de periode 2010-2015 
 

                           Naar 
 
Vanuit                

Kessel Kessel- Eik Overige kernen 
In Peel en Maas  

Andere 
gemeenten 

Kessel 75 7  22 45 

Kessel- Eik 3 6 5 12 

Overige kernen in 
Peel en Maas 

21 5   

Andere gemeenten 38 13   

  
Gegevens zijn berekend aan de hand van het landelijk gemiddelde van 2,16 personen per huishouden, 
1,9 personen per huishouden in Kessel en 2,6 personen per huishouden in Kessel- Eik (CBS, 2018). Het 
aantal personen per huishouden is berekend door het aantal personen in het dorp te delen door het 
aantal woningen. Hierbij is niet gelet op leegstand. ‘Gemiddeld gezien is een huishouden in Kessel- Eik 
groter dan in Kessel. Dit zou mogelijk komen doordat er in Kessel meer seniorenwoningen zijn’ 
(Hoeijmakers, 2018) 
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Soort woningen in Kessel 

Soort woning  Percentage 

Appartement/flat/ boven/ benedenwoning met lift 1,8% 

Appartement/flat/ boven/ benedenwoning zonder lift 1,3% 

Eengezinswoning  12,2% 

Twee-onder-een-kapwoning  37,2% 

Vrijstaande woning  42,8% 

Zelfstandige woning voor ouderen (woon-zorgcomplex) 0,7% 

Woning speciaal bestemd voor mensen met een handicap  0,2% 

Anders 3,8% 

 
Deze informatie komt uit een onderzoek van begin 2015. 1460 huishoudens zijn benaderd voor 
deelname aan een enquête , waarvan 551 input hebben geleverd. (Stichting Dorpsoverleg Kessel, 
2015).  
80% van alle woningen valt in de combinatie “Twee-onder-een-kap en vrijstaande woning”! 
 
Levensloopbestendig wonen/ zorggeschikt wonen 
 
‘Levensloopbestendig wonen is bestand tegen iedere levensloop, d.w.z. zodanig ingericht dat iedereen, 
ongeacht hoeveel zorg zij behoeven, kan blijven wonen in een huis, complex, buurt e.d. doordat 
noodzakelijke aanpassingen eenvoudig te realiseren zijn en voorzieningen op hen afgestemd zijn; op 
een zodanige wijze ingericht dat zij kunnen blijven wonen in hun woning, wijk e.d.’ (Ensie, 2018).  
 
In Kessel zijn verschillende levensloopbestendige woningen. In de Merwijck zijn van de 21 
appartementen elf gereserveerd voor sociale verhuur (Proteion, 2018). Ook zijn er 26 
levensloopbestendige woningen in het Hof van Kessel. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de Dorpsontmoeting (Zorggids Nederland, 2018).  
 
Voor de leefbaarheid van Kessel Eik is de komst van woningen heel belangrijk. Momenteel trekken veel 
jongeren weg uit het dorp, maar ook ouderen kunnen niet verhuizen naar een kleinere woning in hun 
eigen dorp. Dit omdat er geen woningen zijn (Gemeente Peel en Maas, 2017). 

 
Politiek-juridisch drijfveren 

 
Zowel de Huisvestingswet en de Zorgwet hebben invloed op het “wonen” in beide kernen. 

 
Zo geeft de Huisvestigingswet aan dat: 
 
‘In sommige delen van Nederland zijn er in verhouding tot de vraag weinig (goedkope) huurwoningen 
beschikbaar. Dit kan nadelige effecten hebben voor woningzoekenden, waardoor sommige 
woningzoekenden onevenredig lang moeten wachten op een woning. Daarom is op 1 januari 2015 de 
Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Deze wet biedt gemeenten instrumenten om te sturen in de 
verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad’ (Rijksoverheid, 2015).  
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Maar ook de Zorgwet kan hierop invloed hebben: 
 
‘Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe zorgwet in werking getreden. De inzet van de nieuwe zorgwet is om 
mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Bestaande woningen zullen daardoor meer moeten 
worden aangepast aan de zorgbehoefte van mensen. Verder moet worden voldaan aan de 
huisvestingsbehoefte van mensen met specifieke woonbehoeften, zoals mensen met een fysieke of 
geestelijke beperking’ (Antares, 2015).  
 
De huisvestigingswet is in Kessel(-Eik) eventueel van toepassing, omdat hier mogelijk een tekort is aan 
seniorenwoningen. De senioren kunnen door deze wet sneller geholpen worden aan een 
seniorenwoning. Door de nieuwe zorgwet kunnen mensen langer thuis blijven wonen met behulp van 
aanpassingen in de zorg. Veel van de financieringen worden gedaan door de WMO.  
De Gemeente  geeft aan dat dit waarschijnlijk niet speelt in Peel en Maas.  
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Bijlage 5. Dorpontwikkelingsplan Kessel 2025 opgesteld in 2015  
 

Begin 2015 zijn 1460 huishoudens benaderd voor deelname aan een onderzoek naar de leefbaarheid 

en burgerschap in de kern Kessel. Na het verwijderen van enquêtes die niet volledig zijn ingevuld 

bleven er nog 551 (38%) respondenten over die de vragenlijst naar behoren hebben ingevuld. Op basis 

van deze conclusies, werd het Dorpsontwikkelingsplan voor Kessel opgesteld.  

 

1. Demografische analyse  
 

Hieronder volgt een tabel die demografische gegevens van de 551 respondenten procentueel 

weergeeft:  

 

Geslacht Gezinssituatie 

Man 64.2% Alleenwonend/Alleenstaand 9.6% 

Vrouw 
35.8% 

Tweepersoonshuishouden/Samenwonend 
zonder kinderen 

40.1% 

Leeftijd Gezin/samenwonend met kinderen 42.8% 

<21 1.8% Eenoudergezin 2.4% 

21 – 30  8.5% Thuiswonend 3.4% 

31 – 40 11.1% Anders 1.6% 

41 – 50 20.2% Gezinsgrootte  

51 – 60 27.4% 1 9.6% 

61 – 70 20.7% 2 42.8% 

71 – 80 9.1% 3 12.0% 

81 – 90 1.3% 4 25.8% 

>90 0.2% 5 9.3% 

Opleiding 6+ 0.6% 

Geen 2.4% Situatie 

Lager onderwijs 2.5% Student/Scholier 3.1% 

Lager beroepsonderwijs 8.9% Huisman/Huisvrouw 5.6% 

Middelbaar Algemeen Voortgezet 
onderwijs 

12.3% 
In loondienst 

50.3% 

Middelbaar beroepsonderwijs 29.2% Zelfstandig Ondernemer 12.5% 

HAVO/VWO 10.7% Werkloos/AWW/WAO 4.4% 

HBO/Universiteit 31.8% Gepensioneerd 22.0% 

Anders 2.2% Anders 2.2% 

 

68.3% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie 41-70 jaar. Van de respondenten is 21,4%, 40 

jaar of jonger. Zoals te zien in de tabel is met name de respons in de leeftijdscategorie tot en met 30 

jaar laag. De leeftijdsopbouw van de respondenten komt echter vrij goed overeen met de demografie 

van Kessel.  
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Werk en wonen 

 

Sector werk                                      #363 Waar woont u? 

Agrarische sector 8.8% Huurwoning 14.3% 

Industrie 22.6% Koopwoning 85.7% 

Dienstverlening 38.0% Soort woning 

Creatieve/kennis industrie 5.2% Appartement/flat/boven/benedenwoning met lift 1.8% 

Anders 25.3% Appartement/flat/boven/benedenwoning z. lift 1.3% 

Waar werkt u?                                 #363 Eengezinswoning 12.2% 

Op mijn woonadres 10.2% Twee-onder-een-kapwoning 37.2% 

In mijn dorp/buurt/wijk 13.2% Vrijstaande woning 42.8% 

Elders in mijn gemeente 
17.9% 

Zelfstandige woning voor ouderen (woon- 

zorgcomplex) 
0.7% 

Elders in mijn provincie 
44.6% 

Woning speciaal bestemt voor mensen met een 

handicap 
0.2% 

In een andere provincie 9.9% Anders 3.8% 

In een ander land 4.1% Hoe lang in Kessel 

Hoe hoog is uw inkomen Minder dan 1 jaar 1.8% 

€0 - €1400 18.9% 1 – 5 jaar 4.9% 

€1401 - € 2500 37.0% 6 – 15 jaar 10.2% 

€2501 en meer 26.9% 16 – 25 jaar 13.6% 

n.v.t. 17.2% Langer dan 25 jaar 69.5% 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat 69,5% van de respondenten al langer dan 25 jaar in Kessel woont. 

Daarbij woont 85,7% in een koopwoning. De meesten (85,9%) respondenten werken in de provincie 

Limburg, slechts 14% werkt buiten de provincie. Van de 363 respondenten die werken, werkt 38,0% in 

de dienstverlening en 22,6% in de industrie. 25,3% heeft anders, namelijk ingevuld. Daarbij zijn 

verschillende antwoorden gegeven zoals de bouw, zorg en welzijn, ICT, onderwijs en overheid. 98,7% 

van alle respondenten heeft thuis de beschikking over internet. 

 

2. Leefbaarheid enquête 

Directe leef- en woonomgeving 
De respondenten zijn zeer tevreden met de eigenschappen van hun woning. Op 

huurprijs/hypotheekkosten na heeft meer dan 80% tevreden aangekruist op de overige 

eigenschappen. Over de huurprijs/hypotheekkosten is 59,7% van de respondenten tevreden en 20% 

matig tevreden.  
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Zorg en welzijn 
Onderstaande grafiek laat de afstand tot verschillende voorzieningen zien. De respondenten zijn hier 

zeer tevreden over, alleen 36,5% vindt de universiteit te ver. Huisartsenpraktijk, apotheek, tandarts en 

basisschool zijn allemaal op loopafstand. Ziekenhuis is verder weg maar nog goed bereikbaar met 

vervoer. Hetzelfde geldt voor de middelbare school en MBO. Een HBO instelling vindt 18,5% te ver 

weg. De afstand tot de primaire voorzieningen is dus goed te noemen.  

 
 

De respondent denkt beroep te kunnen doen op familie (81,3%), buurt (68,6%) en vrienden (76,6%) in 

geval van nood. Respectievelijk denkt 10,9%, 17,1% en 12,5% dat het moeilijk zal zijn en maar 5,4%, 

8,5% en 6,4% denkt dat het niet kan. Met name de leeftijdsgroep 71 jaar en ouder denkt dat het 

moeilijker is om beroep te doen op de buurt of vrienden.  Onderstaande cirkeldiagrammen laten zien 

hoe de respondent zichzelf en zijn/haar omgeving ziet. Meer dan 70% vindt het makkelijk om mensen 

te ontmoeten en contacten te leggen met anderen uit de omgeving. Daarnaast voelt 72% zich thuis en 

identificeert zich met de mensen uit de omgeving.  Minder dan 4% is het niet eens met deze stellingen.  

 

  

50,3% van de respondenten vindt dat een openbare school op een niet te grote afstand van 
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zijn/haar woning ligt. Een bijzondere school en school met onderwijskundige grondslag liggen volgens 

de respondenten niet in de buurt met respectievelijk 59,7% en 62,8%. 

 

Lokale economie 

Lokale voorzieningen zijn in kaart gebracht en is er gevraagd hoe belangrijk deze voorzieningen voor 

de Kesselnaren zijn. De Phicoop (72,8%), pinautomaat (78,0%) en Basisschool (70,6%) vindt de 

respondent zeer belangrijk. De overige voorzieningen vindt men (zeer) belangrijk, alleen de kerk is een 

voorziening die 31,2% onbelangrijk vindt. 

 
  

3. Burgerschap enquête 
 
Directe leef- en woonomgeving 

 
76% van de respondenten verplaatst zich in de regel per auto bij het doen van boodschappen. 14,5% 

op de fiets of bromfiets en 8% te voet. In het algemeen is een meerderheid van de respondenten in 

2015 tevreden met de verkeersituatie in Kessel. Alleen over de parkeergelegenheid voor bezoekers is 

19,4% ontevreden.  
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95,1% van de respondenten vindt het aantrekkelijk om in een dorp te wonen ten opzichte van 12,2% 

van de respondenten die de stad aantrekkelijk vinden. 34,7% van de respondenten vindt in een stad 

wonen matig aantrekkelijk en 48,1% onaantrekkelijk. Jongeren tot 31 jaar vinden een stad 

aantrekkelijker dan de oudere respondenten. Er is geen verschil gevonden tussen leeftijdsgroepen en 

de aantrekkelijkheid van een dorp. 

71,7% van de respondenten geeft de voorkeur aan een vrijstaande woning, 11,4% voor een 

appartement en 10% voor een niet geheel vrijstaande woning. 69% van de respondenten denkt de 

komende tijd niet te verhuizen. 19,8% zegt misschien te willen verhuizen en 6,9% zegt ja. Een 

meerderheid van de respondenten (63,2%) van de 38 respondenten die willen verhuizen, blijft dan het 

liefst in hetzelfde dorp. 0,5% wil naar een andere dorp binnen de gemeente en 1,5% buiten de 

gemeente Peel en Maas.  

 

 
Bovenstaande grafiek laat zien dat de respondenten over het aanbod koopwoningen tevreden zijn. 

Over levensloopbestendige en aanbod starterswoningen zijn de respondenten minder tevreden, 

respectievelijk 26,7% en 24,1%. Veel respondenten hebben n.v.t./geen mening/weet niet ingevuld. Dit 

hoogstwaarschijnlijk omdat ze zich niet actief op de woningmarkt begeven. 

 
Sociale contacten en vrijwilligerswerk 

 
De respondenten hebben het vaakst contact met familieleden en het gezin (92%). Internet, e-mail, 

social media staat op plaatst twee met 65,7%. Maar weinig respondenten hebben nog contact via de 

kerk. 4,4% van de respondenten zegt vaak contact te hebben via de kerk en 24,7% heeft soms 

ingevuld. 
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69,8% van de respondenten heeft het meeste contact met mensen die geboren en getogen zijn in 

Kessel. 21,4% met mensen die elders geboren zijn, maar ingeburgerd zijn in Kessel. Een klein deel van 

de respondenten (0,5%) heeft het meeste contact met nieuwkomers.  

Van de respondenten heeft 37,6% aangegeven actief te zijn als vrijwilliger om activiteiten te 

organiseren op het gebied van sport en/of cultuur of zorg en welzijn. 8% is van plan om actief te 

worden en 37,6% zegt niet actief te zijn.  

Onderstaande grafiek laat zien in welk verband deze 37,6% van de respondenten (207) actief zijn. Van 

de 207 respondenten zijn de meesten (73,9%) actief als vrijwilliger in een vereniging, buurtcentrum of 

club. Slechts 9,2% is actief in de organisatie van recreatieve activiteiten.  

 
26,7% bezoekt vaak een culturele dorpsactiviteit. 60,8% gaat soms en 9,8% gaat nooit. 

Sportevenementen worden iets minder bezocht. 24,5% gaat vaak, 50,6% soms en 21,8% gaat nooit 

naar een sportevenement.  
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Bijlage 6: Ambitieplan Kessel Eik 2019-2022 
 

Inleiding 

 
Het Dorpsoverleg Kessel Eik herijkt elke vier jaren haar dorpsontwikkelingsvisie “De ambities van 

Kessel Eik”. Om meer inwoners bij dit proces te betrekken heeft het dorpsoverleg voor deze editie 

inwoners gevraagd om ambassadeur van het boekje te zijn en dorpsgenoten te benaderen om hun 

ideeën, wensen of dromen in het ambitieboekje op schrift te stellen.  

 

In totaal hebben 75 dorpsgenoten en circa 25 kinderen van de Dr. Poelsschool hieraan in mei en juni 

2018 een bijdrage geleverd. Hieronder zijn de uitkomsten gerubriceerd in thema’s. Aan de hand 

hiervan heeft het dorps-overleg een opzet van een actieprogramma gemaakt voor de komende jaren.  

Deze uitkomst wordt tijdens een dorpsbijeenkomst aan de orde gesteld. 

 

Om eenieder een beeld te geven wat er leeft en wat mensen bezighoudt in deze uitgave een 

opsomming uit de boekjes die de Ambassadeurs verspreid, begeleid en weer ingeleverd hebben, 

daarvoor onze dank. 

 

Hoofdstuk 1  Samenvatting ambities Kessel 2018 
Hieronder zijn de ideeën, wensen, ambities van inwoners die een bijdrage hebben geleverd aan het 

ambitieboekje per thema samengevat: 

1.1 Uitgangspunten en visie 

1.2 Wonen 

1.3 Woonomgeving 

1.4 Verkeerssituatie 

1.5 Jeugd 

1.6 Ouderen 

1.7 Verenigingen 

1.8 Voorzieningen: basisschool, gemeenschapshuis en algemeen 

1.9 Promotie Kessel Eik 

 

1.1 Uitgangspunten en visie 

- Kessel Eik dient antwoorden te formuleren op vragen als: Wat willen we? Groei van de 

bevolking, Meer jonge mensen? Aantrekkelijker worden? Willen we ons onderscheiden van 

andere dorpen? Zo ja, waarmee? 

- Behoud van kleinschaligheid en dorpse gezelligheid, waar iedereen elkaar kent en op elkaar 

kan terugvallen. Met de komst van arbeidsmigranten kan dit vaak niet vanwege 

taalproblemen. Risico is dat door het toewijzingsbeleid voor de huurwoningen in Kessel Eik 

steeds meer mensen met stadse leefstijlen komen te wonen die zich niet mengen of verbinden 

met gemeenschapsleven. 

- Een manier vinden om elkaar aan te spreken op gedrag, op een positieve manier zonder 

weerstand of verzet op te roepen. Inwoners met eigen ideeën mee laten doen, niet iedereen 

heeft dezelfde behoeften. 

- Stimuleren saamhorigheid van de gemeenschap door: 
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o Respect voor elkaar en iets kunnen en willen betekenen voor elkaar 

o Samenvoegen buurtverenigingen 

o Organiseren van workshops voor jong en oud 

o Organiseren van wandeltochten 

o Actief betrekken van nieuwkomers in huur- en koopwoningen 

o Een “klussen- of gezelligheids-app” maken waarop vragen en kleine klusjes geplaatst 

kunnen worden voor en door jong en oud. 

- Behoud van identiteit Kessel Eik waar iedereen geaccepteerd wordt, waar kinderen veilig 

kunnen opgroeien, een dorp dat kan uitbreiden zonder haar dorpse karakter te verliezen, waar 

saamhorigheid met hoofdletters geschreven wordt en waar inwoners er samen de schouders 

onder zetten.  

- Kleine kernen zoals Kessel Eik zijn leefbare kernen met minder criminaliteit, veilig wonen en 

met kinderen die in een positief klimaat opgroeien.  

- Bewustwording bij iedereen dat we samen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van 

Kessel-Eik 

- Behoud van diversiteit inwoners zodat er in de verschillende geledingen voldoende mensen 

zijn voor gemeenschapsactiviteiten. 

 

1.2  Wonen 

- Nieuwbouw voor jongeren, starterswoningen realiseren voor die groepen die bij banken 

weinig kunnen lenen. 

- Mogelijkheden voor nieuwbouw in vrije sector verruimen.  

- Levensloopbestendige koopwoningen voor senioren, aanpassing van bestaande woningen 

voor senioren en dit subsidiëren. 

- Huurwoningen toewijzen aan jongeren uit Kessel en niet te veel aan arbeidsmigranten en 

mensen uit achterstandswijken. Arbeidsmigranten wonen vaak maar 1 of 2 jaar in de woning. 

Dan kun je geen band met de gemeenschap opbouwen. Zijn de woonbehoeften uit Kessel Eik 

voldoende in beeld bij Antares? 

- Concentratie van arbeidsmigranten in huurwoningen en koopwoningen vermijden omdat dit 

de integratie niet bevordert en in strijd kan zijn met de huisvestingsnormen. 

- Toewijzing van vrijkomende woningen aan jonge gezinnen is van levensbelang voor behoud 

van basisschool en dus leefbaarheid van Kessel Eik. 

- Als Kessel Eik op deze manier doorgaat met de huurwoningtoewijzing, dreigt Kessel Eik een 

achterstandsbuurt van Peel & Maas te worden. Samen de schouders eronder om Kessel Eik 

positief op de kaart te houden.  

- Zorg voor diversiteit aan inwoners: jonge en oude huishoudens, alleenstaanden, enz. Alleen 

met een goede mix blijft het dorp aantrekkelijk en heeft het toekomstperspectief. 

- Door woningbouw voor ouderen komt de doorstroming voor jongere woningzoekenden op 

gang. 

- Gevarieerd aanbod woningen, voor alle levensfasen 

- Kerk in toekomst geschikt maken voor appartementen voor ouderenhuisvesting. 

- Promoot de mooie en rustige woonomgeving van Kessel Eik voor startende en jonge gezinnen. 

- Woningen aan Mariaplein opknappen (oppimpen). 
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- Komt er nog een vervolg voor plan Kuypershof? Maak een overzicht van bouwlocaties in Kessel 

Eik met prioriteiten afgestemd op woonwensen (Locatie ‘Driessen’ Karreweg, 

Waterweideweg). 

- In Kessel Eik is relatief weinig leegstand, huizen gaan relatief goedkoop van de hand. Daarom is 

naar rato bouwen en het realiseren van betaalbare bouwkavels (i.s.m. woningbouwvereniging) 

van groot belang. 

- Ontwikkeling Waterweideweg voor woningbouw en nieuwe ontsluitingsweg naar 

napoleonsbaan maken voor bedrijventerrein.  

 

1.3 Woonomgeving 

Er zijn veel ideeën en wensen voor woonomgeving genoemd. Een voorstel luidde om eerst met een 

groep inwoners kritisch het dorp onder de loep te nemen. 

- Het verdwijnen van de hoogspanningsmasten dient de hoogste prioriteit te krijgen. Deze 

masten “verzieken” beeld van het dorp en ook de inwoners (Omleiden of onder de grond). Het 

trapveldje ligt nu noodgedwongen buiten de kern. De hoogspanningsmasten beperken veel 

ontwikkelingsmogelijkheden in het dorp. Hoogspanningsmasten weg en de invoering van de 

omgevingswet bieden Kessel Eik vele ontwikkelingsmogelijkheden. 

- Verplaatsing trapveldje/speelterrein richting Mariaplein en school zal het gebruik vergroten. 

Speelterrein bij Waterweideweg is bestemd voor grotere kinderen, maar niet veilig bereikbaar. 

Indien dit in nabijheid van school komt, kan de school deze ‘gymplek’ ook gebruiken voor 

(aanvullend) bewegingsonderwijs. 

- De kleine speelplek nabij Lindelaan/Eeseltweg kan verwijderd worden en een veilige plek 

creëren voor 12- 13jarigen. Iemand anders doet het voorstel om deze speelplek uit te breiden 

met een kleuter/peuterschommel en een leuke picknick tafel voor ouders. 

- Uitbreiding van speeltuin Mariaplein als speelplek en ontmoetingsplek in het dorp met: klim- 

klauterparcours, kabelbaan (oudere kinderen) en verhuizing skatebaan naar Mariaplein. De 

kinderen van de basisschool vinden het huidige trapveldje saai. Ideeën zijn nieuwe 

speeltoestellen toevoegen zoals schommels, trampolines, hangtoestellen, pannakooi, nieuwe 

goals en een draaitoestel. Ze willen een chillplaats Mariaplein. Waar niet gerookt mag worden, 

met een boompje, struiken en bankjes. Kortom, trapveldje 2.0 met skate-crossbaan. 

- Een idee van de kinderen is bestemd voor de ouderen en de school; een moestuin voor de 

ouderen waar men elkaar treft, dan is men minder eenzaam. Deze gezamenlijke moestuin 

heeft verschillende vakken voor de diverse soorten groenten en fruit. Deze moestuin kan 

gecombineerd worden met het onderwijs van de Dr. Poelsschool. 

- Schaduwplekken maken op Mariaplein b.v. bij de jeu de boulesbaan. Door het verwijderen van 

de hoge bomen heb je hier bijna geen schaduw meer. Op het heetst van de dag zie je dus 

niemand meer op het Mariaplein.   

- Opzetten van een servicedienst Kessel Eik die zorgt dat Kessel Eik er netjes bij ligt. Het 

zwerfvuil is een doorn in het oog. Maak borden met pakkende teksten tegen zwerfvuil. 

Verbetering onderhoud groenvoorzieningen 

- De Maasoevers en Weerdbeemden (zandafgravingen) meer toegankelijk maken voor 

recreatieve activiteiten. Strandje en trapveldje aanleggen en bankjes aanleggen. Paintball 

baan, camping, eettentje, ijstentje en jachthaven aanleggen. Controle en handhaving t.a.v. 

wildkamperen. De Musschenberg is ideaal voor een getrapt zandstrand (zie Koeberg Helden), 

een watertappunt (WML), een trimbaan, een fietscrossbaan en de mogelijkheid voor maken 
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van boomhutten-bos. Mussenberg voor rust en rennen! De taluds naar Mussenberg 

terugbrengen, zijn nu bij het akkerland getrokken. Bruggetje op Mussenberg i.s.m. gemeente 

Leudal hoger en breder maken ten behoeve van de veiligheid. 

- Wandel en fietsroutes aanleggen in gebied langs de Maas en voor kinderen 

natuurspeurtochten organiseren.  

- Behoud van natuurlijke uitstraling d.w.z. veel groen, bomen, planten en zo min mogelijk 

bestrating en kiezel. 

- Opruimactie evt. samen met basisschool jeugd in Weerdbeemden waar veel aangespoeld 

plastic ligt. Combineren met lessen over dieren, planten en de Maas. 

- Aanpak van het Kerkplein (herinrichting parkeerplaatsen) en de stoep met behoud van de 

bomen. Iemand is ook voor verwijdering van de bomen hier i.v.m. lichtinval in de woningen en 

de veiligheid voor voetgangers.  

- Aanpak Musschenberg bij het kanaal, picknickplaats met uitzicht op de Maas (herstel 

Maaspanorama). Bomen en struiken kappen en gele zand erin. 

- De uitstraling van een dorp (zoals tuinen en straatbeeld) is belangrijk Kessel Eik leefbaar te 

houden voor eigen inwoners en nieuwkomers.  

- Kapel (= rijksmonument) opknappen, dat is goed voor behoud van cultuurhistorie en voor het 

toerisme. Deze plek is de eerste aanblik op Kessel Eik voor veel fietsers en wandelaars. 

Eventueel kostendekkend maken met horecabestemming. Restauratie van Kapel en 

herinrichting Musschenberg kunnen de nieuwe ‘uithangborden’ worden van Kessel Eik 

- Musschenberg; begroeiing weghalen en zand terugbrengen. Bestrijden van vuurtje stoken. 

- Verbinding Kessel Eik en Kessel (Waterweideweg en Karreweg) verfraaien met bomen e.d.  

- Realisatie van een uitdagende beweegplek in het dorp (zie ook basisschool). 

- De entrees van het dorp mogen meer bloeien en op andere plaatsen in het dorp mag ook 

meer groen en plantenbakken komen. 

- De onkruidbestrijding laat te wensen over. Dat komt de aanblik van ons dorp niet ten goede. 

Bovendien is het dorpsommetje steeds slechter begaanbaar. Dit pad kun je niet machinaal 

maaien, maar moet met een bosmaaier gedaan worden. 

- Aanpakken wateroverlast van Maasstraat 

- Vakantiehuisjes aanleggen op perceel van Wimmer 

- Plaatsen van zitbanken bij de jeu de boules baan 

- Het verplaatsen van het grote reclamebord bij ingang dorp. 

 

1.4  Verkeerssituatie 

- Grote onderhoudsbeurt alle stoepen en in het bijzonder de stoep van de Karreweg en voor 

bejaardenwoningen Maasstraat opnieuw leggen.  

- Maatregelen tegen hoge snelheid op Karreweg en Maasstraat. 

- Herinrichting Maasstraat; aanleg of verbreding trottoirs, wegversmallingen of drempels zodat 

veilig gewandeld kan worden richting Musschenberg.  

- Wegwijsborden plaatsen voor gemeenschapshuis, Kerk, Weerdbeemden, Mariaplein 

- Kapelweg veiliger maken door eenrichtingsverkeer en de aanleg van duidelijke parkeervakken. 

- Situatie rond Mariaplein veiliger maken, auto’s rijden te snel. Andere maatregelen dan de 

schokdemper kostende verkeersdrempels. 
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- Oversteek Rijksweg/Napoleonsbaan voor fietsers veiliger maken. De aanloop vanuit het dorp is 

voor fietsers onoverzichtelijk door bocht en hoogteverschil. Het stoplicht is voor 

fietsers/voetgangers erg kort afgesteld. 

- Verbetering fietsverbinding Kessel Eik en Panningen door Lanterdweg/ Bovenbos, 

straatverlichting en wegverharding (meer veiligheid en beter begaanbaar maken voor fietsers). 

Dit is verbinding voor de jeugd naar de middelbare school, bovendien maken recreanten hier 

ook veel gebruik van. 

- Straatlampen bij de bejaardenwoningen 3,5,7 en 9 aan goede kant zodat licht niet door de 

bomen wegvalt. 

- De helling van de stoep bij bejaardenwoningen weghalen.  

- Eigen verantwoordelijkheid stimuleren door minder regeldruk en snellere procedures. 

- Kruispunt oude kapel veiliger maken. 

- Landbouwers hebben last van bomen langs de binnenwegen en zandwegen. Een knelpunt is 

o.a. Wimmerstuin tot ommetje pad. Taak van gemeente en Staatsbosbeheer. 

- Beperking snelheid auto’s, vracht- en landbouwverkeer in buitengebied voor jeugd van Jong 

Nederland en de recreanten. 

- Afsluiten van Hei richting Jong Nederland gebouw voor gemotoriseerd verkeer. De route naar 

de blokhut voorzien van straatverlichting.  

- De T-kruising Lanterdweg-Hei nabij Rijksweg is onoverzichtelijk voor fietsers. 

- Bord fietsenknooppunt hoek Hei – Lanterdweg verplaatsen, fietsers die bord bestuderen staan 

nu midden op de weg. 

- Obstakel in Lindelaan kleiner maken, paaltjes verwijderen. 

- In plaats van Waterweideweg een andere ontsluitingsweg maken voor bedrijventerrein Kessel 

en Zand- en Grindbedrijf Kuypers.  

- Bij ingang van het dorp nabij Napoleonsbaan een wegwijzer plaatsen met verwijzingen naar: 

gemeenschapshuis, school, centrum-plein, kerk, bedrijven (dierenartsen, Weerd beemden, en 

andere bedrijven) en parkeerplaatsen. 

 

1.5 Jeugd 

- Veilige omgeving met kleinschalige basisschool waar persoonlijke aandacht is voor ieder kind. 

- Verenigingen met een aanbod voor kinderen.  

- Zorgen over vergrijzing en het uitsterven van Kessel Eik. 

- Ontmoetingsplek voor de jeugd 12 jaar en ouder. 

 

1.6 Ouderen 

- Voorzieningen voor ouderen zoals activiteiten, zorg en huisvesting.  

- Ouderen uit Kessel Eik willen in hun dorp blijven wonen bij de kinderen in de buurt, Maar 

Antares stuurt ons door naar huurwoningen buiten Kessel Eik van 900 euro per mnd. 

- Realisatie van een dagopvang voor senioren in Kessel Eik. 

 

1.7 Verenigingen 

- Vrijwilligerswerk voor verenigingen en evenementen (kermis, rommelmarkt, verbouwing 

gemeenschapshuis) promoten opdat deze behouden blijven. Dikke pluim voor samenwerking 

tijdens “Einzelgängeroptocht 2018”. Kessel Eik daarmee goed op de kaart gezet. 
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- Samenwerking stimuleren tussen buurtverenigingen, culturele verenigingen, bedrijven, school, 

gemeenschapshuis en kerk. Regelmatige terugkoppeling met inwoners. 

- Jongeren betrekken bij evenementen 

- Flexibiliteit; bereidheid om te allen tijde plannen aan te passen om maximaal resultaat te 

behalen. 

- Jong Nederland een evenement laten organiseren ter compensatie van aan-huis-verkopen. 

- Bierkratten stapelen toevoegen aan Eik’s Treffen. 

- Jong Nederland en Kermis behouden 

- Evenementen zoals Kermis en Eik’s Treffen niet blokkeren met wetten en regels voor 

megaevenementen. 

- Werven en behouden van vrijwilligers onderzoeken b.v. door persoonlijke benadering. 

- Thuisblijvers en nieuwkomers betrekken bij verenigingen en vrijwilligerswerk. 

 

1.8 Voorzieningen: algemeen, basisschool en gemeenschapshuis 

- Behoud van de school, gemeenschapshuis en verenigingen. 

- Wijziging bestemmingsplan tussen Kessel en Kessel Eik zodat winkelvoorziening mogelijk 

wordt. 

- Realisatie van een kleine buurtwinkel ten behoeve van zelfredzaamheid ouderen en vergroten 

van aantrekkelijkheid dorp voor startende gezinnen. 

- De kerk gedeeltelijk behouden voor religie en het ander deel inzetten voor andere doeleinden. 

- Snel internet (glasvezel) in het buitengebied. Andere bestemming voor de kerk die niet 

concurrerend is met gemeenschapshuis. 

- Behoud kermis Kessel Eik. 

- Oplaadpunt voor elektrische fietsen en auto’s. Mogelijke locaties: Mariaplein, de Mussenberg 

en Pleisterplaats. 

- Mogelijkheden voor ouderen en mindervaliden om gezellig te kunnen gaan winkelen. 

- Oprichting van een klussendienst met vrijwilligers die tegen een vergoeding diensten verlenen 

aan ouderen zoals een boodschappendienst, kleine reparaties in huis of verzorging van de tuin. 

- Groei van het inwoneraantal is nodig voor de komst van nieuwe voorzieningen zoals café, 

friteskraam, supermarkt, pinautomaat. 

- Oprichting van een welkomstcomité, die zorgen voor een begeleid rondje Kessel Eik en 

kortingsbonnenboekje voor festiviteiten. In het bijzonder arbeidsmigranten en statushouders 

benaderen en betrekken bij dorpsleven en verenigingen. 

- Initiatieven van inwoners waarderen en koesteren. 

- Beter samenwerken met wijkagent zodat die op de hoogte is van wat er speelt. 
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Basisschool 

- De basisschool is een doorslaggevende factor voor startende huishoudens om te kiezen voor 

Kessel Eik. De basisschool is het middelpunt van de samenleving. Behoud van de basisschool is 

eveneens van belang voor het behouden van gezinnen met jonge kinderen. Gezinnen van 

buiten Kessel zullen zich niet of minder snel vestigen als er geen basisschool meer is. 

- Zorg voor uniek onderwijs in Kessel Eik dat mee beweegt met de veranderende maatschappij 

bezien vanuit de leerling, zie voorbeeld van Agora-voortgezet onderwijs. 

- Dr. Poels heeft een innovatief, creatief team dat flexibel naar kansen kijkt. Uit het onderzoek 

onder ouders komt een zeer gezonde school naar voren.  

- Een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen actief zijn voor de ontwikkeling van 

leerlingen en vertrouwen in elkaar hebben. Behoud van een betrokken en gedreven 

gemeenschap met leergierige en sociale kinderen, waar een beroep gedaan kan worden op de 

ouders. 

- Er wordt gepleit voor extra capaciteit voor de kinderen die de Nederlandse taal nog niet 

machtig zijn. We moeten anders omgaan met migranten-ouders en hun kinderen. 

- Ondanks de druk van de bevolkingskrimp is de Dr Poels basisschool een basisschool waar 

eigentijds onderwijs gegeven wordt en waar kinderen datgene geboden wordt wat ze nodig 

hebben; een veilige plek, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en uitgedaagd worden. In 

samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten leven er binnen het team onderstaande 

ideeën en wensen: 

o Leren in de omgeving; gebruik maken van rust, ruimte, kleinschaligheid en veiligheid 

van Kessel Eik. 

o Leren van elkaar; doorontwikkeling van techniekonderwijs door gebruik te maken van 

succesvolle bedrijven in de omgeving. De school wil de samenwerking zoeken met de 

bedrijven. Hiermee wordt ingespeeld op het tekort aan vakmensen. 

o Ouderen en oudere inwoners betrekken bij onderwijs met verhalen over beroepen 

(vakgebieden) of over de wereld. 

o Gezondheid en bewegen; Nu is er maar budget om een keer per week naar de gymzaal 

te gaan in Kessel met de bus. Met realisatie van een uitdagende beweegplek 

(sportspeelstraat) kan er meer in het dorp gesport worden. 

o De aanleg van een educatieve moestuin bij de school. 

 

Gemeenschapshuis 

- Ruimten in het vernieuwde gemeenschapshuis aanbieden als flexplekken 

- Maak bij het gemeenschapshuis een ‘dagterras’ voor wandelaars en fietsers. 

- Breed gebruik, door jong en oud van het gemeenschapshuis. Alle activiteiten zoveel mogelijk in 

het gemeenschapshuis organiseren. 

- Een Wurlitzer Jukebox in het gemeenschapshuis. 

- Gelukkig zijn met ons vernieuwde gemeenschapshuis. 
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1.9  Promotie Kessel Eik 

- Samenstelling van een brochure over Kessel Eik: met verhalen van inwoners, over de 

basisschool, Jong Nederland, festiviteiten (kermis, Jong Nederland, Fancy fair, verenigingen 

enz. De doelgroep van deze brochure is groep mensen die op zoek zijn naar een nieuwe 

woonplek in de regio. 

- Maak en beheer een mooie website of facebookpagina van Kessel Eik. 

- Promotie van verenigingen, activiteiten en evenementen richten op mensen van buiten Kessel 

Eik.  

- Promoot de sterke en aantrekkelijke kanten van het wonen en leven in de kleine kern Kessel 

Eik zoals: 

o De visie van de basisschool die tot uitdrukking komt in speciaal leerprogramma,  

o Een mix van huur- en koopwoningen,  

o Het vernieuwde gemeenschapshuis, 

o De natuur, wandel en fietsroutes in: Weerdbeemden, de Mussenberg, de Eikelenpeel 

en Steenbos. 

- Een dag in het Jaar organiseren met alle verenigingen om te laten zien waarin Kessel Eik groot 

is, en de faciliteiten presenteren (“Belaef Kessel Eik’) 

- Sociale media meer gebruiken voor evenementen. 

 

Al deze waarnemingen/opmerkingen en ideeën zijn samengevat in verschillende blokken en 

opgehangen aan een kapstok de ‘HOOGSPANNING’. 

En heeft geleid tot het idee om de Ambities van Kessel-Eik met een soort van thema samen te 

stellen.  

 

 

Kessel Eik zonder masten 
 

Het weghalen van de hoogspanningsmasten in Kessel Eik dient de hoogste prioriteit te krijgen 

omdat het verwijderen van de hoogspanningsmasten ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor de 

kern van Kessel Eik Daarnaast zijn er steeds meer inzichten over schadelijke gezondheidseffecten, 

maar ook de economische factor die het weghalen van de masten met zich mee kan brengen. 

  

 

 

 

Het weghalen van de masten opent de weg voor vele ambities van Kessel Eik. 
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Wonen 

 

Welke zaken lopen op dit moment? 

1. Woonbehoeftenonderzoek Kessel en Kessel Eik. Uit de reacties van inwoners komt een onvrede en 

bezorgdheid naar voren over de jarenlange stagnatie van de woningbouw in Kessel Eik. Jongeren 

moeten als startende huishoudens noodgedwongen naar elders verhuizen en ouderen kunnen niet 

doorstromen naar een geschikte woning. Het vraagstuk wordt in de ogen van veel inwoners 

versterkt doordat vrijkomende huurwoningen aan groepen woningzoekenden van elders worden 

toegewezen. Om goed in beeld te krijgen wat de huidige en toekomstige woonbehoeften zijn, 

hebben de Dorpsoverleggen van Kessel en Kessel Eik de Hogeschool Zuyd gevraagd om een 

woonbehoeftenonderzoek uit te voeren waarin ook nadrukkelijk worden meegenomen de 

ontwikkelingen van vergrijzing, ontgroening en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 

 
Wat zijn de ambities voor de toekomst? 

1. Nieuwbouw. Mogelijkheden voor nieuwbouw van koop- en huurwoningen mogelijk maken voor de 

verschillende groepen woningzoekenden van starters, ouderen en doorstromers. Geef bekendheid 

aan huidige bouwlocaties (Kuyperhof, Locatie Driessen Karreweg) en ontwikkel nieuwe locaties 

(bouwkavels) zoals de Waterweideweg. 

 

2. Aanpassing bestaande woningen. Met het oog op de vergijzing is aanpassing van bestaande huur- 

en koopwoningen voor ouderen nodig. Met nieuwbouw alleen kan niet aan de vraag van geschikte 

woningen voor ouderen tegemoet gekomen worden. 

 
3. Evenwichtige woningtoewijzing huurwoningen. Door een concentratie van arbeidsmigranten en 

urgente woningzoekenden van elders komt in sommige buurten van Kessel Eik de 

gemeenschapsvorming onder druk te staan. Gepleit wordt voor een toewijzingsbeleid waarin 

rekening wordt gehouden met een diversiteit van jonge en oude huishoudens, woon- en leefstijlen 

en de behoefte van startende huishoudens uit Kessel Eik. Tevens wordt aandacht gevraagd voor 

verwelkoming van nieuwe inwoners in Kessel Eik. Dat vraagt een inspanning van de verhuurder en 

de verenigingen in Kessel Eik.) 
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Woonomgeving en toeristische ontwikkeling 

 

Welke zaken lopen op dit moment? 

1. Ontwikkeling Maasoevers en Weerdbeemden. Door jongen en oud zijn vele ideeën, wensen en 

voorstellen voor ontwikkeling van dit gebied naar voren gebracht. Door de werkgroep Maasoevers 

& Weerdbeemden is dit verwerkt in een integraal plan waarin is opgenomen:  

- Verbinding Maasstraat –Maasoever asfalteren, 

- Herbouw oude kapel tot horecagelegenheid, 

- Verbouw carré-boerderij Nolissenhof tot vakantieverblijven + camping, 

- Aanleg strand- ligweide aan de Maas, 

- Inrichting Weerdbeemden voor sport- en speelactiviteiten, 

- Inrichting Musschenberg als uitkijkpunt 

- Aanleg van wandel- en fietsroutes. 

2. Herinrichting Kerkplein na renovatie gemeenschapshuis. 

- Oplaadpunten elektrische fietsen en auto’s 

- Dorpsentrees en Waterweideweg-Karreweg verfraaien. 

 

Wat zijn de ambities voor de toekomst? 

1. Verplaatsen en herinrichten speelvoorzieningen. Verplaatsing trapveldje/speelterrein 

Waterweideweg naar Mariaplein/ school. Het creëren van een uitdagende beweegplek of 

sportspeelstraat.  Aanpak speelplek Lindelaan/Eeseltweg. Plaatsen van banken bij Jeu de boules-

baan 

2. Aanleg (educatieve) moestuin voor ouderen en kinderen. 

3. Natuur en Groen: schaduwplekken Mariaplein, behoud en versterken groene omgeving rondom 

huis en in  de kern. 

Verkeer 
Welke zaken lopen op dit moment? 

1. Herinrichting Kerkplein 

Wat zijn de ambities voor de toekomst? 

1. Verbetering en beveiliging fietsverbinding Kessel Eik – Panningen (landerdweg / Bovenbos)Route 

naar Blokhut Jong Nederland beveiligen (straatverlichting en afsluiten Hei voor auto’s)  

2. Beveiliging oversteek Rijksweg voor fietsers. 

3. Andere ontsluitingsweg i.p.v. Waterweideweg maken voor bedrijventerrein Kessel en Zandbedriif 

Kessel. 

4. Maatregelen ter beperking snelheid autoverkeer (inclusief vracht- en landbouwverkeer) 

5. Verbeteren bewegwijzering 

6. Verbeteringsplan langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) 
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Sociale ontwikkelingen 
 

Welke zaken lopen op dit moment? 

1. Snel internet buitengebied.  

 

Wat zijn de ambities voor de toekomst? 

Jeugd en ouderen 
1. Behoud van basisschool en verenigingen met activiteitenaanbod voor jeugd. 

2. Ontmoetingsplek voor jeugd van 12 jaar en ouder. 

3. Jongeren betrekken bij evenementen 

4. Ontwikkeling en behoud van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Kessel Eik. 

 

Nieuwkomers 
1. Welkomstcomité oprichten voor alle nieuwkomers (zie ook promotie) 

2. Extra aandacht voor migrantenouders en kinderen bv. met betrekking tot de taal 

 

Verenigingen 
1. Promotie en behoud van verenigingsleven. Kessel Eik hecht veel waarde aan de samenwerking 

tussen de verenigingen, school, gemeenschapshuis en bedrijven. Het dorp is trots op de 

evenementen die jaarlijks georganiseerd worden zoals kermis, rommelmarkt, Eik’s Treffen en 

Einzelgangeroptocht 2018.  

2. Verder vergroten van de saamhorigheid en de bewustwording in het samen nemen van de 

verantwoordelijkheid voor het goede leven in Kessel Eik 

 

Voorzieningen: algemeen en basisschool & gemeenschapshuis 
1. Herinrichting kerk, naast religie mogelijkheden voor andere voorzieningen. 

2. Realisatie kleine buurtwinkel 

3. Oprichting klussendienst, begeleidingsdienst en opruimdienst woonomgeving 

4. Doorontwikkeling Basisschool Dr. Poels:  

a. Promotie van kleinschaligheid, rust, ruimte en veiligheid 

b. Leren van elkaar en doorontwikkeling techniekonderwijs door samenwerking met 

bedrijven in de buurt, 

c. Ouders en ouderen betrekken bij onderwijs 

d. Aandacht voor gezondheid en bewegen. 

5. Doorontwikkeling Gemeinsjapshoes: 

a. Dagterras voor wandelaars en fietsers Aanbieden van flexplekken ondernemers / 

thuiswerkers, 

b. Neem een Wurlitzer Jukebox op in de inrichting. 
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Promotie Kessel Eik 
1. Samenstelling van een promotie-brochure, website of facebookpagina van Kessel Eik. 

2. De organisatie van een jaarlijks “ Belaef Kessel Eik”, een dag waarop alle verenigingen en 

activiteitengroepen acte de préséance geven en laten zien waarin Kessel Eik groot is. 

 

Lopende Projecten gestart 2018. 

✓ Veiligheid route Kruispunt – Kerkplein – Maasstraat (toevoegen route Hei Blokhut) 

✓ Toegang Route Maas en oude Kapel 

✓ Waterweideweg – Karreweg in aanplant groen aansluiten op Karreweg noord. 

 

Met dank aan allen die hebben meegewerkt aan de  totstandkoming van deze Ambities van Kessel-Eik 

2019-2022. 
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Bijlage 7: Resultaten behoeftepeiling door studenten HsZuyd 
 
Gedurende de (keuken)tafelgesprekken zijn er een aantal quotes verzameld die pakkend zijn bij 
desbetreffende doelgroepen. Deze zijn letterlijk verwoord. Deze quotes zijn dan ook belangrijk en 
moeten worden aangehoord. 
 
Adolescentie 12 t/m 18 jaar 
 ‘’Ik denk toch niet na of ik in een rolstoel terecht kom of iets.’’  
‘’ik woon fijn bij pap en mam!’’ 
‘’Ik zou wel in Kessel willen blijven wonen! Lekker dichtbij familie en vrienden blijven.’’’ 
‘’Op kamers, dat vermijd ik liever.’’ 
 
Vroege volwassenheid 18 t/m 35 jaar 
 ‘’Ik bied tegen mijn beste vriend op!’’ 
‘’Vitaal wonen? Niet bewust mee bezig, misschien als ik nog een keer ga verhuizen houd ik er rekening 
mee.’’ 
‘’Jong en oud samen wonen is een ideaal idee!’’ 
 
Middelbare volwassenheid 36 t/m 67 jaar 
 ‘’De woning markt zit volledig op slot hier in Kessel.’’  
‘’Ik wil van energie label F naar B/C gaan.’’ 
‘’Alle voorzieningen zijn aanwezig wat ik nodig heb!’’ 
‘’Verenigingen mogen meer samenwerken om leden te werven en de krachten samen te bundelen dan 
concurrentie te worden.’’ 
 
Late volwassenheid 67+ jaar 
 ‘’Ik leef van dag tot dag!’’ 
‘’Duurt veel te lang wanneer wat vrij komt en als het er is, is het zo weg’’ 
‘’Ik heb een draaiplateau in mijn keukenkastjes, ik hoef niet meer te reiken!’’ 
‘’Ik zou niet meer uit Kessel willen gaan, ben hier geboren en getogen’’ 
‘’De buitenlanders die in Kessel komen wonen, mogen zich wat meer integreren in het 
gemeenschapsleven.’’  
‘’Te laat ingesprongen op de babyboomers in Kessel.’’ 
‘’Weinig voorzieningen vergeleken met vroeger’’ 
‘’In de Merwijck staan ze soms gewoon in de rij om naar de wc te gaan, één wc voor zeven man!’’ 

 

Topic 1: Ben je bekend met het onderwerp vitaal wonen? 

 
Adolescentie 12 t/m 18 jaar 
Wanneer aan jongeren wordt gevraagd wat zij onder het topic vitaal wonen verstaan hebben zij in 
eerste instantie geen idee wat het onderwerp betekend of inhoudt. Echter wanneer er een definitie 
gegeven wordt die beschreven staat in de werkwijze begrijpen ze het onderwerp beter. Dan komen er 
ook antwoorden zoals een brede wc of bredere deuren. Daarnaast komen zij ook op het onderwerp 
dat er zowel boven als onder een wc bevindt. Jongeren zeggen zelf geen rekening te houden wanneer 
zij nog zo jong zijn dat zij later in een bemoeilijkte situatie terecht kunnen komen. Zij zeggen zelf dat 
hun ouders hier ook nog niet mee bezig zijn. Of zodanig naar het huis hebben gekeken wat de 
mogelijkheden kunnen zijn voor in de latere toekomst. 
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Vroege volwassenheid 18 t/m 35 jaar 
Wanneer er aan vroege volwassenheid wordt gevraagd wat zij onder het topic verstaan dan weten ze 
wel wat het inhoudt maar zijn er nog niet allemaal bewust mee bezig in hun huidige situatie. Wel zien 
wij dat de wat oudere vroege volwassenheid een betere definitie kan geven en er wel voor openstaat 
om bij huisbezoeken ’’koopjacht’’ hier top te letten en het in het achterhoofd houdt. Zij geven aan 
deze informatie ook met hun ouders te delen wanneer zij plannen horen over de toekomst.  
 
Middelbare volwassenheid 36 t/m 67 jaar 
Wanneer je aan middelbare volwassenheid vraagt over het topic, waren zij op het moment dat zij een 
huis kochten nog niet bezig met dit onderwerp. Het was toen nog niet zo bekend en kwam niet tot 
nihil aan bod binnen de toen huidige markt. Zelf heeft iemand gezegd onder de 40 ben je er totaal niet 
mee bezig pas wanneer je boven de 40 bent houdt je je er meer mee bezig omdat je dan nog mogelijk 
voor de laatste keer verhuist naar een andere woning. Mocht mij of mijn partner wat overkomen dan 
kunnen we wel nog eventueel iets aanpassen in de vorm van garage verbouwen of eventueel 
verhuizen. 
 
Late volwassenheid 67+ jaar 
De late volwassenheid is het meest bekend met het onderwerp vitaal wonen. Zij weten een definitie te 
geven die gelijkenissen heeft met die van de werkwijze. Er is wel een mix tussen de groep. De een is er 
meer gericht mee bezig geweest en is hierom ook verhuist past naar een geheel nieuwe woning die zij 
vitaal kunnen maken. Anderen zeggen weer dit huis is al zo oud ik heb het mee opgebouwd, in die tijd 
was je er niet mee bezig. Daarnaast staan zij ook minder open om in het huis te verbouwen daar ook 
de tuin te groot wordt en het niet meer geheel vitaal wonen is voor hun eigen denkwijze. Tevens krijgt 
het huis een onlogische indeling aldus sommigen.  
 
 

Topic 2: Tevredenheid momentele woonsituatie 

 
Adolescentie 12 t/m 18 jaar 
De jongeren onderling waren tevreden over de huidige woonsituatie in Kessel, Kessel-Eik. De jongeren 
woonden nog allen thuis. Zij wonen in een vrijstaand huis en vinden het er prima wonen met hun 
ouders. Zij vinden het prettig dat vrienden en familie dicht bij elkaar wonen. Echter moeten zij wel 
soms reizen voor vrienden in een andere kern. Een jongen gaf aan dit ietwat vervelender te vinden dat 
de afstand met de fiets wat ver is. Zij vonden het uitgaansleven een mix. Met carnaval is er veel te 
doen ook in de aanlopende tijd, verder door het jaar is er niet veel te doen. Zij vonden zelf dat alle 
voorziening binnen handbereik liggen in Kessel. En vonden het fijn dat er een zwembad in Kessel ligt. 
Als je opgegroeid bent in een dorp merk je dat het er gemoedelijk aan toe gaat. Je hoort direct bij de 
groepen. Zo ga je binnen de voetbalvereniging al snel om met de senioren/ A teams wanneer je zelf 
nog in een B/C team zit. Het negatieve van het wonen kunnen jongeren niet snel aangeven het enige 
wat dan gezegd wordt is dat er geen discotheek is maar vinden dit ook niet noodzakelijk daarvoor zijn 
bereid om ervoor naar een andere kern te moeten gaan. Wel komt dan weer het feit met de afstanden 
tussen de kernen. Jongeren houden zich nog niet bezig met duurzaamheid hebben hier ook nog geen 
ideeën over voor later. 
 
Vroege volwassenheid 18 t/m 35 jaar 
De vroege volwassenheid is ook nog tevreden over de momentele woonsituatie. Het ons kent ons 
dorpsgevoel is positief voor de sfeer. Wij zijn hier allemaal opgegroeid en onderling weten we dat we 
ook niet uit Kessel willen. Wij ervaren dat de basisvoorzieningen op loopafstand zijn zo is er onder 
andere een supermarkt, cafés, kerk, voetbalvereniging, tennisvereniging, fanfare, zwembad, een 
verzorgingstehuis en een kasteel. Onder deze basisvoorzieningen zitten ook 4 grote pijlers die het dorp 
actief houden. In Kessel-Eik zijn er minder voorzieningen waardoor men al gedwongen is om naar 
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Kessel of andere kernen te reizen voor boodschappen. Het negatieve dat zij ervaren is dat er niet ‘’de 
grote winkels’’ zijn mocht je bij wijze van een HEMA nodig hebben moet je al met de fiets, auto of 
scooter naar een ander dorp reizen. Onze generatie wat nu zoekende is naar een huis zit binnen Kessel 
op een verschrikkelijke markt. Er is weinig tot geen aanbod voor starters, wij moeten al een groter 
kapitaal hebben willen wij een huis zo inrichten naar onze eigen smaak. Er is weinig wisseling mogelijk 
tussen de oudere en jongere in het dorp. Er is niets meer gebouwd. Hierdoor kunnen ouderen niet 
naar een vitale woning en de jongere niet naar de oudere woning. Qua verenigingsleven en activiteiten 
zijn er genoeg aanbieders. Je hoeft je niet te vervelen mocht je een ‘’bezigheid’’ zoeken voor je in vrije 
tijd. De vroege volwassenheid houdt zich meer bezig met verduurzamen zo zien zij dat zij wel wat 
moeten investeren in de woning maar dat zich dit wel terug verdiend na een aantal jaar. zij hebben er 
bewust voor gekozen. Zo heeft er iemand zich bezig gehouden met zijn woning van de jaren 60 
volledig te isoleren, zonnepanelen en overal dubbelbeglazing. Gas-loos zegt hij zelf zal niet reëel zijn 
voor zo’n oudere woning, wel ben je met zo’n verbouwing de eerste 15jaar voor groot onderhoud af. 
Mits je natuurlijk een kapitaal hebt wat je ervoor kunt gebruiken 
 
Middelbare volwassenheid 36 t/m 67 jaar 
Iedereen is tevreden over zijn momentele woonsituatie en ziet zich ook nog niet verhuizen. Wel geven 
zij aan dat ze nog wel het een en ander zouden willen veranderen in het huis. Maar hier niet meteen 
de financiële mogelijkheden toe hebben. Zo wilt een gezin het energielabel F veranderen door een 
poging te doen met isolatie naar energielabel B, want hij merkt het toch wel aan de energiekosten. 
Maar zei ook zelf dat hier waarschijnlijk het een en ander nog voor moet gebeuren. Bij de middelbare 
volwassenheid kwam ok weer het onderwerp over de basisvoorzieningen zijn aanwezig binnen het 
dorp. Voor de grotere boodschap gaan wij elders naar andere kernen. Daarnaast zijn zij ook zeer 
tevreden over het zwembad en geven al aan dat dit op vrijwilligersbasis instant wordt gehouden. Zij 
gaven ook aan dat de woningmarkt momenteel op slot zit. Er staat ook bijna tot niets te koop. Je moet 
wisselingen kunnen creëren door te bieden wat je hebt en zo mogelijk die ander te laten zien wat zij 
hebben door wijze van een sketch up te maken van een vitale woning zeggen dat wat vroegere 
middelbare volwassenen. Een soort koop-ruilsysteem. Om elkaar ‘’uit te roken’’. Daarnaast geven zij 
aan dat het er 3 a 4 speerpunten in de gemeenschap zijn die het goed doen om alles bij elkaar te 
houden. 
 
Late volwassenheid 67+ jaar 
De wat vitalere volwassenen is heel tevreden met zijn momentele woonsituatie, velen zeggen ook dat 
het mooiste is dat het kasteel is veranderd en dat dit een echte aanwinst is voor het dorp. Ze vinden 
dat er een mooi wandelpad is om onder aan de maas te wandelen. Aangezien het ook zo’n kleine 
hechte gemeenschap is ken je er ook veel mensen wat als prettig wordt ervaren. Velen die nog in een 
vrijstaand huis wonen zijn blij met de grote tuin maar houden wel al in gedachte dat wanneer zij 
moeten verhuizen zij zeker ruimte gaan moeten inleveren. Op dit vlak zijn de meesten wel bereid om 
dit te moeten opgeven om zo vitaal mogelijk te kunnen wonen/leven. Vele thuiswonende ouderen zijn 
ook betrokken in het verenigingsleven, iedereen geeft ook aan dit fijn te vinden om zo weer zijn of 
haar tijd opgevuld te hebben en met iets bezig kunnen zijn dat zij/hij leuk vind. Een koppel gaf ook aan 
dat wanneer men met een probleem zit hij of zij direct wordt geholpen door de buren of verdere 
kennis in de buurt. De meesten ouderen hebben nog familie binnen Kessel/ Kessel-Eik wonen daar hij 
of zij er geboren is.  
Het negatieve wat men ervaart binnen Kessel is dat er geen rekening is gehouden of te laat zijn 
ingesprongen op de babyboomers. In Kessel wordt te weinig gebouwd. In de laatste 5 tot 10 jaar is er 
mondjesmaat gebouwd, terwijl in andere kernen er flink gebouwd is geworden. Het aantal leerlingen 
op de basisschool neemt ook af doordat er minder starters woningen beschikbaar zijn. Ze snappen dat 
er niet onbeperkt gebouwd kan worden maar er moet wel iets gebeuren. Starters hebben meestal een 
beperkt budget voor in de huur sector of om particulier te gaan wonen. 
 Er werd ook geroepen dat het gemeenschapshuis veel beter zou kunnen en dat het nu slecht is 
onderhouden. Men vond dat er veel buitenlanders in de buurt komen wonen. Dit is niet per se slecht 
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maar zij blijven ver van het dorp afstaan door zich niet aan te passen. Men denkt ook dat zij misschien 
voorrang krijgen op een huis i.p.v. de jongeren en dat dit eerlijk verdeeld moet worden. De 
Woningstichting Antares krijgt overigens weinig reacties hierop van mensen die hier al wonen. Antares 
houdt in haar woning-beleid rekening met het verspreid huisvesten van deze doelgroep. 
Wanneer men van het buitengebied naar het kern wilt verhuizen is dat voor de nieuwe koper al een 
afknapper. Waarom? Eerst moet de grond woonbestemming krijgen waarvoor men al €10.000, - 
betalen daarnaast duurt dit proces al 1 jaar voordat je het recht krijgt en dan pas kunt bouwen. 
Daarnaast krijgt men ook maar een hypotheek van 66% voor in het buitengebied. Wat ook een 
afknapper is voor jongere die nog niet veel te besteden hebben. De aanleun wonende ouderen vinden 
het vervelend dat de keukenkastjes hoog hangen zij vullen nu de lades en kasten die zij wel kunnen 
bereiken. Daarnaast vinden zij het vervelend dat er maar een toilet is en dat wanneer men op het 
toilet zit dan ook meteen de slaapkamer kan binnen kijken wat een stuk privacy beschadigd. 
Overigens is iedereen het ermee eens dat er genoeg basisvoorzieningen in het dorp zijn en dat 
wanneer men iets anders nodig acht dit nog zelfstandig kan gaan halen bij de buurdorpen. Het 
verenigingsleven is ook prima aanwezig dit wordt verder nog besproken onder het topic actief 
burgerschap.  
Ecologisch gezien is er een mix van hoe ieder zich bezighoudt met het verduurzamen van de woning. 
De meeste hebben er wel over nagedacht maar willen er niet meer in investeren daar zij zich er niet 
nog 5 tot 10 jaar in het huis zien wonen wanneer er zich een kans voordoet om kleiner te gaan wonen. 
Zij vinden dat zij dit dan niet terug meer kunnen verdienen. Andere redenen zijn ook dat de nieuwe 
bewoners dan zelf zodanig kunnen kiezen wat zij willen veranderen in de huidige situatie om het naar 
hun eigen smaak te maken. Andere hebben wel al de woning geïsoleerd, dubbelbeglazing, waterton in 
de tuin, zonnepanelen en dergelijke.  
 

Topic 3: Plannen gericht op de toekomst 

 
Adolescentie 12 t/m 18 jaar 
Alle jongeren die mee hebben gedaan weten momenteel nog niet wat en waar zij willen gaan 
studeren. Wel geven zij aan dat zij ergens in Venlo, Brabant, Utrecht of het zuiden willen studeren. 
Zodat zij niet op kamers hoeven. Een jongen studeerde wel al in Venlo en heeft hier bewust voor 
gekozen zodat hij doordeweeks thuis kon zijn. Wel zijn de jongere bereidt mochten ze op kamers 
moeten om te studeren maar het liefst willen zij thuis blijven wonen. Daarnaast geven zij allen wel aan 
weer terug te willen keren naar Kessel/Kessel-Eik mits hier een woning vrij staat, huur of koop. 
 
Vroege volwassenheid 18 t/m 35 jaar 
De vroege volwassenen hebben allen een baan of studeren, daarnaast wonen zij allemaal in Kessel. 
Het stukje duurzaamheid hebben sommigen wel al gerealiseerd in het wonen door middel van het huis 
zo ecologisch vriendelijk te maken. Maar gaf hier aan wel budget voor nodig te hebben. Anderen zijn 
hier nog niet specifiek mee bezig geweest maar houden wel de rekeningen in de gaten. Zij geven ook 
aan dat niet altijd het financiële plaatje duidelijk is en hier ook wel meer aanbiedingen in mogen 
komen. Geen van allen wilde op dit moment nog een (vervolg) studie doen. Zij hopen dat zij ooit groter 
kunnen gaan wonen mits daar natuurlijk meer plek voor vrij komt. Zij zeggen nu is er gewoon geen 
markt. Daarnaast mocht er al wat vrijstaan dan zijn wij allen tegelijk op hetzelfde huis aan het bieden. 
Mocht de generatie vroege volwassenen niks vinden dan vonden ze dit wel jammer mochten ze het 
dorp moeten verlaten om ergens elders wel een woning te vinden.  
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Middelbare volwassenheid 36 t/m 67 jaar 
De middelbare volwassenen ziet nu nog geen reden om te willen verhuizen. Bij 2 participanten was de 
wens er wel om groter te gaan wonen daar het gezin uitgebreid was en zij graag meer ruimte hadden 
dan de huidige woning. Echter is er nog niets op de markt gekomen waarmee deze wens in vervulling 
kon. Andere hebben geen verhuisplannen meer, vinden dat ze goed zitten en gaan ook niet meer 
buiten Kessel of Kessel-Eik verhuizen. Zij zeggen zelf dat ze zien dat de oudere generatie ook binnen 
Kessel blijft en wanneer dan iemand zorg nodig acht deze wordt geplaats in Maasbree. Zij vinden dat 
diegene dan juist nog eenzamer gaat worden daar er niet iedereen naartoe kan gaan die momenteel 
ook al op leeftijd is. In hetzelfde dorp ga je geregeld sneller bij iemand op bezoek. Zij vinden het dan ok 
jammer dat er niet de gehele 24 uurs zorg behaald kan worden. Daarnaast is er ook geen optie voor 
oudere met partners. Aanleunwoningen zijn aan de krappe kant.  
 
Late volwassenheid 67+ jaar 
De oudere generatie leeft van dag tot dag, zij wachten de toekomst rustig af. Je weet toch niet wat je 
over een maand hebt of hoe die uitziet. Anderen denken weer liever ook niet aan de toekomst 
aangezien ze hier negatieve gedachten van krijgen. Het belangrijkste vindt men dat ze in Kessel kunnen 
blijven wonen. De nog thuiswonende oudere is gemixt aangezien de leeftijd en vitaliteit op dit 
moment. Men hoopt nog zeker 5 a 10 jaar in zijn huidige woning te kunnen blijven. Wel hebben 
andere ook al gekeken naar kleinere woningen in het dorp echter is er niet veel mogelijk binnen het 
dorp. Iedereen staat open voor te verhuizen maar dan wel binnen het dorp zelf! Dan maakt het niet uit 
of het een appartement of gelijkvloerse woning is. De meningen zijn verdeeld over huren of kopen. 
Men wilt van de ene kant iets eraan kunnen verdienen en niet het huidige budget dat zij terug krijgen 
van hun eigen woning ‘’weggooien’’. Daarnaast zeggen zij dat wanneer je gaat huren het dan ook 
duurder wordt. Daar je nu hypotheek vrij leeft. Staan wel allen open voor een mix tussen ouderen en 
startende/jonge gezinnen. Vrijwel iedere leeftijdscategorie geeft dit aan en zou dit positief vinden voor 
de cohesie. Zo kan de oudere op de jongere generatie letten en de jongere op de oudere. Het stukje 
mantelzorg/ burgerzorgen kan zo bevorderd worden.  
 

Topic 4: Actiefburgerschap  

 
Adolescentie 12 t/m 18 jaar 
Jongeren onder het algemeen konden een betekenis geven aan het woord actief burgerschap. Wel 
zodanig dat ze de woorden letterlijk wilden vertalen. Dat je actief bezig bent met de leefwereld om 
deze te beteren. Hierna is de definitie uitgelegd zo als beschreven staat bij werkwijze en hierin konden 
ze zich mee vinden. Jongeren gaven aan onder het algemeen niet hiermee bezig te zijn. Met wat 
doorvragen kwamen wel antwoorden zoals ik geef keeperstraining aan een andere voetbalclub en ik 
train een d team iedere woensdagavond. Dit is ook al een vorm van actief burgerschap. Andere waren 
hier totaal nog niet mee bezig. Wel werd er ook gezegd ja nu we hier toch zijn vanavond hoort dat er 
ook bij? Jongere staan gereed om mee te werken maar moeten hier wel gevraagd voor worden. Daar 
zij zich meer richten op schoolwerk en vrijetijdsactiviteiten waar hun voorkeur ligt. Een enkeling doet 
deze taken uit zichzelf maar dit is dan ook meer een bewust keuze aangezien dit aansluit op de 
opleiding onderwijsassistent.  
 
Vroege volwassenheid 18 t/m 35 jaar 
In de vroege volwassenheid vindt men het lastig om nog iets extra’s te kunnen betekenen in het 
vrijwilligers werkveld. Zo doen zij wel hulp verlenen aan de sportverenigingen en muziekvereniging 
maar andere opzetten vinden zij lastig om hier nog tijd voor te vinden. Daar zij ook nog fulltime bezig 
zijn met hun baan en kinderen. Men vindt dat er wel gekeken wordt of de ouderen nog iets kunnen 
betekenen voor de leefgemeenschap maar merken wel dat dan eerder wordt aangeklopt bij de vitalere 
oudere die nog 67-75 jaar is dan 75-90+.  
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Middelbare volwassenheid 36 t/m 67 jaar 
Op middelbare volwassenheid is er een mix aan actiefburgerschap de een zegt dusdanig geen tijd 
hiervoor te hebben of interesse in te tonen. De ander is er wel mee bezig maar nog op een laag pitje of 
ook alleen binnen een sportvereniging. Zo zijn er wel uitzonderingen die op jongere leeftijd binnen 
andere verenigingen zijn betrokken zoals het kasteel. Maar dit is dan ook puur uit eigen interesse van 
de middelbare volwassenen. Zij merken dat er wel genoeg wordt gevraagd aan de vitalere 
thuiswonende ouderen maar niet aan de hulpmiddel behoevende ouderen. Daar zij deze niet willen 
belasten. 
 
Late volwassenheid 67+ jaar 
De late volwassenheid is het meest actief binnen het verenigingsleven. Daar zij hier zelf voor kiezen 
om tijdsinvulling aan te geven. Iedere thuiswonende die heeft deelgenomen is actief betrokken binnen 
bepaalde verenigingen. Wel is de KBO de overkoepelend vereniging. Hierbij kun je al denken aan taken 
van taalcursussen, koffieschenken, vrijwilligersvervoer, het infoloket, ambassadeur helpen bij het 
ontmoeten, huiskamer project opgezet, kasteelvereniging, bestuur KBO, tennisclub lid, maasboulevard 
helpen opbouwen, etc. Genoeg activiteit dus. Zij merken ook dat wanneer men weet waar de sterke 
krachten liggen van de oudere dat zij sneller gecontacteerd worden voor een klusje. Als voorbeeld als 
men weet dat je handig bent met je handen en iets kunt bouwen wordt je gevraagd of je interesse 
hebt in het helpen renoveren. Zij zien niet nog meer tijd over om nog andere taken te kunnen doen 
daar zij hier al hele dag taken aan hebben en naast deze tijd ook nog willen genieten van de vrije tijd 
samen met hun geliefden. 
 

 

 

  



56 

 

Bijlage 8: Bouwlocaties waarmee burgers zich hebben gemeld bij de 
Dorpsoverleggen 
 
De Dorpsoverleggen Kessel en Kessel Eik zijn vanaf medio 2018 regelmatig benaderd door lokale 

inwoners, aannemers en projectontwikkelaars over hun bouwprojecten/ bouwkavels/bouwplannen. 

Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke bouwkavels die beschikbaar komen na de 

verkabeling van de hoogspanningsleidingen door de beide kernen. Zodra deze verkabeling heeft 

plaatsgevonden zal dit zeker leiden tot een toenemende vraag aan woningen en de leefbaarheid in 

beide kernen ten goede komen. Beide Dorpsoverleggen ondersteunen daarom de werkgroep 

“Verkabeling” die als doel heeft de hoogspanningsleidingen uit de kernen  te verwijderen. 

 

In dit kader is geen inventarisatie gedaan naar mogelijk herstructureringslocaties. 

 

In de kern Kessel zijn bij het Dorpsoverleg de volgende locaties gemeld (zie onderstaande plattegrond): 

 

Locatie Locatie  

1 Markt 7 

 

5 appartementen: 1 een persoon - en 4 meer 

persoonsappartement 

2 Hoek Veersepad/ 

Beeselseweg 

5 à 6 seniorwoningen  

3 Molengaerde 

 

4 half vrijstaande en 8 vrijstaande kavels 

4 Roode Eggeweg/ 

Tuinbouwloods 

4 gelijkvloerse, levensloop- bestendige 

woningen 

5 Roode Eggeweg/ 

Molen 

Zestal starters- en levensloopbestendige 

woningen 

6 Parkeerplaats/ 

Schijfweg  Zuid 

15-30 gelijkvloerse levensloopbestendige 

senioren woningen, met 15-30 een persoon 

appartementen 

7 Scheutenbergweg 2 7500 m2 voor 10-12 kavels van 500m2 met 

infra voorziening 

8 Roode Eggeweg 

 

6000 m2 twee vrijstaande kavels 

9 Baarskampstraat 22 

 

Opslagruimte, vrijstaande kavel 
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In de kern Kessel-Eik zijn bij het Dorpsoverleg de volgende locaties gemeld  (zie onderstaande 

plattegrond): 

 
Locatie- nummer Locatie  

1 Karreweg Zuid 

 

2 vrijstaande kavels 

2 Karreweg Zuid 5 à 6 vrijstaande kavels, al of niet 

seniorwoningen  

3 Hoek Waterweideweg-

Maasstraat 

6 à 8 half – of vrijstaande kavels 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Bijlage 9: Voorzieningen in het kader van inwoners met dementie: 
van thuis naar verpleegtehuis in Peel en Maas 

 

          

Thuiswonend     
•Mantelzorger en/of 
naasten               
•Het huis van morgen, Bernhardstraat4, 5981XP Panningen, geopend donderdag middag van 14:00 - 16:00,  
www.huisvanmorgen.nl (simpele aanpassingen voor in huis) 

•Proteion, Vrijwiliggerszorg Peel en Maas, Coördinator vrijwilligerszorg Angelina v Wegberg 06-15826644  
•Dans met mij, Danssalon De Vriendschap, Hoogstraat70 Beringe, 5986AB, (077) 3078682   
•De beleef tv voor mensen met dementie       
•AlzheimerCafé Peel en Maas, Gemeenschapshuis 't Erf, Kapelaan Nausstraat5, 5987AR Egchel, (077) 3074504 
•Thuishulp in Peel en Maas, Tzorg, Productieweg1, 6045JC Roermond, 0475576100,  
www.werkenbijtzorg.nl Proteion Schoon, Buurtdiensten. Koffiepoets 
•Dorpsinfoloket in ieder 
dorp        
•Huidhoudelijke hulp voor ieder dorp ander aangewezen dorpsondersteuner, Baarlo, Helden of Panningen  
contact opnemen met gemeente andere dorpkernen dorpsondersteuner(dorpsnaam)@kkpm.nl 
•Ergotherapie Leudal, Panningen, John F. Kennedylaan206, 5981WX Panningen, (077) 4662512,  
www.ergotherapieleudal.nl 
•Proteion regiokantoor thuiszorg uitleenpunt, Venloseweg25, 5993PH Maasbree,  
maandag t/m vrijdag 11:00 - 13:00 
•Medipoint, Raadhuisstraat114, 5981BJ Panningen, maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 zaterdag 10:00 - 16:00   
zondag gesloten  

•Welzijnsorganisatie Vorkmeer, Kerkstraat32, 5981CG Panningen, (077) 3077350, info@vorkmeer.nl  
•Hulp bij dementie Noord Limburg, Postbus5033, 5800GA Venray, 088 6106161, info@hulpbijdementie.nl,  
www.hulpbijdementie.nl 
•Thuiszorg voor persoonlijke verzorging : Groene Kruis TZ, Proteion TZ, Buurtzorg, Allerzorg, Helpende 
hand  
•Individuele begeleiding GKT, Proteion, Home Instead.           
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Algemene voorzieningen     
•Dorpsontmoeting Baarlo, MFC De Engelbewaarder, Tiendvrij18, 5991DN Baarlo, (077) 7201720, www.mfcdeengelbewaarder.nl 
•Dorpsontmoeting Beringe, MFC De Wieksjlaag, Bèr Vullingsstraat2, 5986AW Beringe, (077) 3060526,  
www.infoberiinge.nl/dorpsdagvoorziening 
•Dorpsontmoeting Egchel, Gemeenschapshuis 't Erf, Kapelaan Nausstraat5, 5987AR Egchel, (077) 3077370,  
www.gemeenschapshuis-het-erf-egchel.nl 
•Dorpsontmoeteing Grashoek, Gemeenschapshuis de Ankerplaats, Vlasstraat1, 5985PN Grashoek,  
(077) 8506974, www.ankerplaatsgrashoek.nl/dagvoorziening-grashoek 
•Dorpsontmoeting Helden, MFA Kerkeböske, Aan de Koeberg3, 5988NE Helden, (077) 3081559,  
www.ddvdekoeberg.nl  
•Dorpsontmoeting Kessel en Kessel-Eik, Hof van Kessel, Koninginnelaan14, 5995XZ Kessel, (077) 4621224,  
www.ddvk.nl 
•Dorpsontmoeting Koningslust, Gemeenschapshuis De Sprunk, Meester Caelersstraat30, 5984PJ Koningslust,  
0615300848 op dinsdag en vrijdag 0642747409 
•Dorpsontmoeting Maasbree, Hoes van Bree, Kennedyplein5, 5993BT Maasbree, (077) 4653827,  
www.ddvmaasbree.nl 
•Dorpsontmoeting Meijel, Oppe Koffie, Raadhuisplein3, 5768AR Meijel, (077) 3746174, 
www.oppekoffie.nl  
•Dorpsontmoeting Panningen, Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat27, 5981CD Panningen, 0624152200 

•Warme maaltijd service o.a. Vincent DePaul, Maarltijdbutler Panningen. Maaltijdbutler    
•Hulp bij dementie Noord Limburg, Postbus5033, 5800GA Venray, 088 6106161, info@hulpbijdementie.nl, 
www.hulpbijdementie.nl 
•SGL Dimenzie, AC De Maashorst, Pastoor Geenenstraat64, 5991BJ Baarlo, (077) 4772820,  
bzwnoordlimburg@sgl-zorg.nl 

•Proteion vrijwilligerszorg Peel en Maas, Panningen pantaleon, Steenbakkerstraat12, 5981WT Panningen   

          

          

Maatschappelijke voorzieningen     
•Zorgboerderij Oda Hoeve, Heldenseweg10, 5995RP Kessel, (077) 4623704, www.zorgboerderijodahoeve.nl  
WMO-indicatie nodig 
•De Fabriek Maasbree, Venloseweg 25, 5993PH Maasbree, (077) 4650513, www.defabriekmaasbree.nl  
WMO-indicatie nodig 
•Thuiszorghelpende hand, Venrayseweg55, 5921KJ Venlo-Blerick, team peel en maas: 0772066151,  
peelenmaas@thuiszorghh.nl WMO-indicatie nodig 
•Plattelandshoés, Koninginnelaan4, 5981XZ Panningen, (077) 7725008(24uur bereikbaar),  
www.plattelandshoés.nl WMO-indicatie nodig 
•Dagbesteding Care+, Bevelantstraat20, 6088PB Roggel, aanmeld nummer 0475769148 WMO-indicatie 
nodig  
•Dagbehandeling Piushof, Piushof85, 5981VW Panningen, WMO-indicatie nodig    
•Zorgwijngaard Vinea Cura, Marisstraat13a, Beringe, +3164874844, info@vindeacura.nl, www.vineacura.nl  
WMO-indicatie nodig 
•Zorgboerderij Paddestool Maasbree, Breestraat 24a, 5993BH Maasbree, (077) 4654104, info@depaddestool.nl,  
www.zorgboeren.nl/de-paddestool/contact WMO-indicatie nodig 
•Zorgboerderij de Katsberg Meijel, Katsberg12, 5768RH Meijel, 0642319467, info@zorgboerderijdekatsberg.nl  
WMO-indicatie nodig 
•SGL dagbesteding Baarlo Past geenen straat, pastoorgeenenstraat64, 5991BJ Baarlo, (077) 0464203800,  
www.sgl-zorg.nl WMO-indicatie nodig 
•Hoeve Braamhorst Baarlo, Braamhorst1, 5991NX Baarlo, (077) 477024, info@hoevebraamhorst.nl  
WMO-indicatie nodig 
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Verpleeg/verzorgingstehuis(appartementen)       
•Proteion Zorgcentrum + appartementen De Merwijck- Kessel, Binnenweg 2 4, 5995XP Kessel, (077) 4622749,  
www.proteion.nl 

•Het Heem, Voorste Horst 22-98, 5991DM Baarlo, appartementen      
•Proteion Westerlinglaan, Westerlinglaan 18-20, 5993CG Maasbree, 
appartementen     
•Care+, Baarlo is voor mensen met psychische of verstandelijke beperking 
(Roggel)    
•Zorgcentrum Vicent DePaul, Schoolstraat15, 5981AH Panningen, (077) 3088755    
•Sint Jozef Wonen en Zorg, Kapelkesweg1, 5768AW Meijel, (077) 4667878    
•Sint Julia, Venloseweg6, 5931GT 
Tegelen       
•Ter Borcht, Zuivelstraat5, 5991AN Baarlo, (077) 
355955      
•Broekstraat, Broekstraat65, 5993BB 
Maasbree,       
•Piushof, Piushof85, 5981VW Panningen,       
•Ruijsstraat Helden, Ruijsstraat80, 5988AB Helden,      
•Ter Borcht, Zuivelstraat5, 5991AN 
Baarlo,       
•Stichting Dichterbij, Zwerfheide2, 6591RC Gennep, 0887540000, 
info@dichterbij.nl       

          

          

          
Toekomstplannen     
•Samenzorghuis de Wissel verblijf voor mensen met dementie en hun naasten Peter Janssen Panningen.  
Mogelijk 2020 
•Dagvoorziening Vincent Depaul ook voor mensen buiten VDp  
start  maart 2019     
•De Fabriek te Maasbree 24 uurs zorg,  
start december 2018           

          
 
 


